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Për reklama në gazetën “Malësia” 
dhe web-in www.gazetamalesia.
com mund të kontaktoni në numrin 
tel.347-932-6629 dhe email 
gazetamalesia@gmail.com

Studio profesionale arti
Gjithçka që ju duhet në fushën e krijimtarisë, 
punë dedikuese, redaktime, ide-koncept, 
art-designer, gazeta dhe revista. 
Garantoj profesionalizëm dhe korrektësi
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Gëzimet tuaja 
marrin dimension  
të ri tek ne

Një mundësi, 
një zgjedhje, 
një zgjidhje“Cakor” 

Restaurant Bar

Korrektësi 
dhe çmime të 
leverdisshme

- Kuzhine speciale e të gjitha llojeve
- Te Cakor këndojnë këngëtarët më të mirë 
të të gjitha trojeve Shqipetare në Ballkan. 

SHËRBEJMË EDHE ME POROSI
TELEFONO:  718-733-1033
     718-733-2300
ADRESA:    632 E 186th St, Bronx, 
          NY 10458
WEB:  www.cakorrestaurantny.com



4
E 

P
A

V
A

R
U

R
, 
IN

FO
R

M
A

TI
V

E
, 
H

IS
TO

R
IK

E 
D

H
E 

P
A

TR
IO

TI
K

E
PRILL 2017

www.gazetamalesia.com Na ndiqni në:

- Ne nuk ju premtojmë lajmin e fundit, por atë që juve ju intereson më shumë.
- Ne nuk konkurojmë me askënd, por cilësia dhe përzgjedhja na dallojnë nga të tjerët.
- Tek ne, secili nga ju ka diçka për të lexuar dhe një mundësi për të treguar.

Nga ky numër kontakti mund të gjeni këngëtarët sipas preferencave tuaja, 
DJ shqiptare, ndër më të mirët ne New York City dhe servisin e limuzinave.

Të gjitha bashkë vijnë si pakete, me çmime të arsyeshme.
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Gjuha,  historia, kufiri, dhe kultura.  Jane kater faktoret determinante qe e 
percaktojn nje komb. E padyshimin me te vogel i tille eshte edhe Kombi 
Shqiptar ne Ballkan,  ndonese i ndare ne disa shtete duke ndikuar ndjesh-

em ne formimin e tyre, si dhe ne egzistencen si shtete. Permendin ketu vecanar-
ishte. Maqedonin dhe Malin e Zi e tjer, po a’ kemi ne shqiptaret e ballkanit, nje 
gjuhe, nje histori, nje kufi, dhe nje kulture. Per kete askush nuk mund te thote 
se jo, po a’ jemi nje Komb, cuditerisht kohet e fundit ka dhe jo pak shqiptar, qe 
deklarojne se na egzistoka edhe ‘’Kombi Kosovar’’. Te cilet budallenje nuk mund 
ti quash se po bejne sherr- budallen, at’her te lind pyetja dhe dyshimi nese jane 
shqiptar apo shqipfoles. Sepse ndryshe kjo cmenduri dhe anti Komb Shqiptar nuk 
mund te spjegohet. 
Ne kte kuader eshte interresante te dihet, se nga i kan marre keta njerez kto te 
dhena historike, duke e kerkuar kombin e tyre atje ku nuk e kane. Nese une nuk 
do te kisha asistuar vete ne nje ambient te tille, kurrsesi nuk do te isha marr me 
kte fenomen te cuditshem Shqipfolesish, sepse kesaj teorie misterioze askush nuk 
duhet, qe ti leje vend e posacerisht ne media te c’fardollojshme qofshin ato. 
Po kur ne New York qender e Diaspores Shqiptare dhe ku jetojne jo me pak se 
200. 000 Shqiptar nga i gjithe Ballkani degjova gjat promovimit te nje libri. Profe-
sor dhe publiciste qe thonin nga tribuna ‘’Kombi Kosovar’’. Vendosa qe te shkruaj 
dhe ta denoncoje me te gjithe forcen e shpirit, dhe te Fjales se Lire kte maskarad, 
percarese dhe tejet anti-shqiptare e anti kombetare. Mirpo per raste te tilla duhet 
shkruar dhe duhen denoncuar, sepse duam apo nuk duam ne,  keto turli-soj-lloj 
deklaratash formojn opinion. Kujtoj se vetem Josif Broz Tito ka pase thene se do 
te formoj ‘’kombin kosovar’’, qe do te thote se nese dikush e deshiron kte at ‘her ne 
nuk jemi nje komb. Por si shqiptar u ndakemi ne disa kombe si per shembull, Kom-
bi i Tuzit, Kombi i Plav-Gucis, i Cameris, i Ulqinit, Kombi i Shkupit, i Presheves, i 
Mitrovices e tjer,  ooo zot c’fare anti shqiptarie pasi ata qe e thon vetem shqiptar 
nuk jane. C’eshte e verteta ne as si komb ende nuk jemi te bashkuar, por funksiono-
jme si fise te ndar ne disa shtete, perfshi ketu edhe shqiperin edhe kosoven,  si fiset 
me te medha shqiptare ne ballkan. E kjo ndolle taman at’her kur ne pra shqiptaret 
duhet te realizojme bashkimin e kombit tone Shqiptar. Dhe qe do te thote se asnje 
rruge tjeter nuk ka, pasi ‘’ndoshta’’ pikerisht tani eshte edhe momemnti me i per-
shtatshem, sepse kufit e ballkanit patjeter qe  do te ndryshojn, dhe kjo do te ndollin 
edhe me shpejt se ce duam ose parashikojme ne, e kte Shqiptaret pa tjeter qe duhet 
ta shfrytezojne me mencuri dhe pjekuri Diplomatike e Bashkohore. Ne te kundert 
mund te themi eehhh. Faik Konica mire na paske njofte ‘’me nder’’ se kush jemi. 

“KOMBI 
KOSOVAR’’

ED
IT

O
R

IA
L
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Kur e fitoi 
Hoti vendin 
e parë Nga Nikolla Spathari
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Rendi i uljes ne kuvend e ne sofer si 
dhe prija ne lufte e ne rruge jane te 
paluajtshme.  Ky atribut, qe ne fakt 

perben lavdine e ‘’Malit’’, eshte fituar nga 
dikush, diku dhe dikur. . . . Por nga kush, ku 
dhe kur,  eshte nje ekuacion me tri te pan-
johura, qe nuk mund te zgjidhet me asnje 
metod supozimi. Duke hyre ashtu kuturu 
ne mjegullnajen e dimerave te historise, te 
lindin mjafte pyetje ‘’pse’’?.  Perse Hoti i 
pari? Apo perse Shkreli i fundit nder ‘’Pese 
Malet’’? E Malesise Po Kastrati perse ne 
vendin e katert e jo ne vendin e pare, kur 
vete malesoret e vjeter mendonin se ky fise 
e trashegoi kete emer te lashte nga Gjergj 
Kastrioti?
Duke u bazuar tek legjenda e Kastratit, 
Edit Durham thote: ‘’Ai e paska prejard-
hjen nga fisi i famshem luftarak ‘’Dreka-
loviqet’’ e Kucit. . . ‘’ Nga ana tjeter kemi 
nje te dhene te shkruar, sigurisht krejt te 
pavarur nga ajo qe mendojne kastratasit 
per emrin e fisit te tyre. Mark Milani tregon 
se cfare i ka pas thene dikur nje kallogjer 
shume i vjeter e shume i ditur. Kapedani 
i lavdishem i Kucit, duke shkruar ato qe 
i ka thene kallogjer Ilija, ne mes tjerash 
thote. ‘’Ai shtoi gjithashtu se dispononte 
nje histori te shkruar, ku tregohet si per 

Kucin ashtu edhe per Bratonozhiqet, sipas 
se ciles keta te fundit rridhnin nga Gjergj 
Despotoviqi, ndersa Drekaloviqet rridhnin 
nga fisi i Kastrioteve’’ Pra Mark Milani 
na Njofton se ishte shkruar ne historine e 

lashte qe dispononte dikur kallogjer Ilija, 
se Drekali i Kucit e ka prejardhjen fisnore 
nga Kastriotet. A nuk duket qarte nje fare 
lidhjeje e kesaj historie te shkruar shume 
heret dhe asaj qe pohon Edit Durham, se 
malesoret e Kastratit e dine emrin e fisit te 
tyre te trasheguar nga Kastrioti?. . Duket 
se kjo bindje e Kastrataseve nuk eshte nje 
bindje krejtesisht ne ere. Legjenda e tyre 
thote se i pari i fisit ka ardhur nga Drekali 
i Kucit, pra nga fisi qe sipas kallogjer Ilise 
rrjedh nga Kasrtriotet. Tani le te kthehemi 
tek  atributi i te pririt ne lufte dhe i zenies 
se vendit te pare ne kuvend. 
Me qe kishte bindje te pergjithshme se 
Drekaloviqet e Kucit rrjedhin nga fisi me 
i shquar shqiptar i Kastrioteve, logjika te 
con ne perfundimin se ky fis duhej te kishte 
te drejten e prirjes.  Sigurisht edhe kas-
tratasit, qe sipas kesaj bindjeje jane te te 
njejtit gjak. Pasi Kuci u slllavizua mendja 
te thote se atributi i prirjes do tu mbetej 
totalisht kastrataseve, si trashigimtar te 
fisit te famshem te Kastrioteve. 
Mirpo nuk rezulton keshtu. Jo vetem qe 
Kastrati nuk ze vendin e pare ne Malesin 
e Madhe, por perkundrazi ai vjen i katerti 
ne radhe, pas Hotit, Grudes, e Kelmen-
dit. Sic duket, ne kete vendosje te palua-

Kur e fitoi 
Hoti vendin 
e parë
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jteshme nuk ka influencuar shume ajo qe 
dihej e thuhej per prejardhjen e lashte te 
fiseve. Ata e kane filluar jeten e perbashket 
shoqerore brenda ketyre’’Maleve’’, si te 
barabarte, pra pa nje klasifikim shoqeror 
te perfituar nga prejardhja. Ka te ngjare 
qe atributi i parise te jete vendosur pas 
shume jete e shume lufterash te perbash-
keta te ketyre ‘’Maleve’’ne mberojtje te 
terotoreve te tyre, si nje bashkesi me inte-
resa te njejta e atdhe te njejte (kure eshte 
vendosur paria koncepti i atdheut duhet te 
kete qene disi i qarte). Per te zene vendin 
e caktuar ne rendin e prijes,  domozdo ka 
pasur parametra qe duhej te plotsonte 
‘’Mali’’.  Ku parametri kryesore dhe ven-
dimtare pa dyshim qe ka qene trimeria, 
domethene bemat e fameshme trimerore 
te ‘’Malit’’. Trimeria eshte caku nga ku 

duhet te kene startuar fiset, pasi kane
filluar jeten e vertete shoqerore te perbash-
ket, per te fituar te drejten e perjetshme 
te prirjes. Ne qofte se eshte vertet keshtu 
kemi te bejme me nje akt demokratik te-
per te lashte te ketij populli te izoluar ne 
mese maleve te larta, si nje akt demokra-
tik per te marre vendime te medha e te 
perjeteshme. 
Dhe tani qysh kur e ka Hoti paresine ne 
kete treve dhe si e fitoi ate? Pa dyshim Hoti 
paresine e Malesise se Madhe e ka fituar si 
nje trofe teper te cmuar te trimerise se vet. 
Por kur e fitoi kete vend nderi te trasheguar 
brez pas brezi? Le te ndjekim pas gjera 
teper te njohura, qe mund te penetrojne 
disi tek e panjohura e mbetur ne erresire 
prapa shekujve. Dihet se ne themelimin e 
Lidhjes Shqiptare te Prizerenit, bajraktari 

i degjuar I Hotit, Cun Mula, ishte njeri 
nga burrat me te rendesishem qe ngriten 
kete institucion historik kombetar. Ne cdo 
dokument derguar Fuqive te Medha dhe 
Portes se Larte gjendet emri dhe mehyri 
i tij. Pater Gjergj Fishta, duke i rreshtuar 
ne kenge ata qe moren pjese ne kuvendin 
mbareshqiptar te Prizerenit, e portretizon 
sdhe Cun Mulenme keto vargje:
... Per bri tij vjen prap Zogolli
Gjete Gege Shllaku edhe Begolli
Vjen Cun Mula e vjen Mar Lula
Njani i Hot e tjetri Shale
T’forte per pushke e te urte per fjale... 

Ne zbatim te vendimeve te Lidhjes Shqip-
tare te Prizerenit, per te mose leshuar asn-
je pellembe toke shqiptare pa gjak, eshte 
Cun Mula ai qe organizoi dhe priu Malesin 
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e Madhe ne lufte per te mbrojtur trojet e 
lashta te Hotit e Grudes, ato troje qe pas 
pazarlleqeve te Berlinit. Knjaz Nikolla i 
Malit te Zi desh t’i shtronte me pushke. Pra 
140 vjet me pare bajraku i Hotit shfaqet ne 
njeren nga skenat me madheshtore e me 
te njohura te historise shqiptare, si bajrak 
i pare ne kete treve, i cili atributin e prijes 
se Malesise se Madhe e ka konsoliduar prej 
shekujsh. Ne ato vite te lavdishme Cun 
Mula, mbi shpinen e atit pullali, shkon-
te sa ne Kelmend, sa ne Kastrat, sa ne 
Shkrel, sa ne bajraket e Rranxave per te 
ngritur Malesin e Madhe ne kembe si nje 
trup i vetem. Kete veprimtari energjike te 
kryebajraktarit te saj populli i Malesise 
se Madhe e ka perjetesuar ne kenge: Prej 
kah vjen more Cun Mula, Prej Kelmendit 
sot u ula. 
Kenga e popullit qe eshte e vetmja kronike 
e kohes, ka fiksuar faktin se bajraktari i 
Hotit kishte previlegjin e prijes ne ate eve-
niment historik me permasa kombetare 
dhe me jehone Europiane. Por pleq shume 
te vjeter thone se kete vend te nderuar 
Hoti e kishte, se paku, edhe dhjete breza 
para Cun Mules, qysh ne kohen e Lazer 
Keqit. Sipas te gjitha atyre qe thame, del 
se bajraku i Hotit eshte bajraku i pare 
ne Malesin e Madhe qysh ne vitet 1600, 
nje lashtesi marramendese e prijes, duke 
menduar se ne keta tre kater shekuj jane 
shkaterruar shtete e perandori teper te 
fuqishme qe sunduan Boten. Por mrekul-
lia e trashegimise tek malesoret eshte aq 
e fuqishme sa u reziston edhe stuhive qe 
zhduknin nga faqja e dheut seli e fronte 
teper te permendura. Per te perforcuar 
edhe me teper vertetesin e lashtesise 
se atributit te prijes se ‘’Malit’’ te Hotit, 
nje fak domethenes eshte perpjekja per 
islamizimin e familjes se bajraktarit te 
Hotit. Meqenese bajraku i Hotit ishte ba-
jraku i pare dhe me i fuqishem i Malesise 
se Madhe. Perendoria Osmane kishte 
interresa te medha per ta Islamizuar. Por 
rezistenca e ketij fisi te lashte e te forte qe 
e pathyeshme dhe perandoria u terhoq. U 
mjaftua te fitonte aq sa mund te fitonte. 
Ne qofte se nuk kthehej dot i gjithe fisi i 
Hotit ne fene islame, ose nje pjese e madhe 
e tij, minimalisht te kthehej bajraktari qe 
ishte edhe nje kryebajraktar i Malesise.  
Kete kompromis per te sakrifikuar fene 
tradicionale te familjes se tij qe te shpe-

RAPSHA
Gege Lazeri 
Junk  Gega
Ndre Junku
Gjon Ndreu

Luc Gjoni(Mehmet Luc) 
Rexhep Mehmeti

Hasan Rexha
Mul Hasani
Cun Mula
Met Cuni
Deli Meta
Mul Delia

Kastriot Muli

TRABOINI
Dush Lazri

Pjeter Dushi
Gozhdjen Pjetri
Pepe Gozhdjeni

Vuke Pepa
Dede Vuka
Broq Deda
Dede Broqi
Doc Deda
Lul Doci
Gjon Luli

Dede Gjon Luli
Kole Deda

toje besimin e gjithe fisit e beri Luc Gjoni, 
sigurisht pasi mori aprovimin e gjithe fisit. 
Luc Gjon Bajraktari u quajt Mehmet Luca. 
Sipas ketij fakti rezulton se 100 e ca vjet 
para Cun Mules qenia e Hotit ne krye te 
Malesise se Madhe, jo vetem qe eshte evi-
dente brenda Malesise, por eshte e njohur 
edhe ne qarqet zyrtare teper te larta te 
Perandorise Osmane, gje qe tregon se ky 
atribut i njohur i Hotit ishte edhe atehere 
i kahershem. Keshtu mendimi se ne gojed-
henat e pleqeve ka vertetesi, perforcohet 
me fakte konkrete. Tani le t’i hellim nje sy 
literatures. Njeri nga ata qe eshte marre di-
rekt per njefare sqarimi per vendin e Hotit 
si bajrak i pare eshte Mark Milani. Por edhe 
ky theniet e veta i mbeshtet ne Gojedhena 
e jo ne dokumente historike. Me gjithe te 
metat qe ka pohimi i tij, duke mos treguar 
kohen dhe duke mos cilesuar as luften ku 
u shfaq me aqe madheshti trimeria e Hotit 
sa te fitoje institucionin e prijesit, prap se 
prap ai duhet marre ne konsiderate. Ne 
spjegimin e tij Mark Milani thote ‘’Keto 
bajraqe, kur shkojne ne lufte, prihen nga 
bajraku i Hotit. Hoti e fitoi kete paresi 
nga turqit, ne kohen e trimit te famshem 
shqiptar Gjelosh Frangu. ‘’
Mark Milani eshte nje autodidakt i vecan-

te, i cili meson shkrim e kendim ne prag te 
pleqerise, vetem e vetem per te shkruaj ato 
qe di, per tua lene brezave te ardhshem. 
Me gjenalitetin e tij mendore ai e kupton 
se ato qe ai i ka pare e degjuar gjate jetes 
se tij, teper te vrullshme e teper aktive, 
jane thesare te vyera, prandaj eshte mekat 
t’i marresh me vete ne varr. Mirpo, duke 
mos qene azgje me teper se nje autodidakt 
gjenial, ai cdo gje e mbeshtet teresisht ne 
gojedhenat. Domozdo, me nje gjendje te 
tille arsimore, ai nuk mund te dilte nga fu-
sha e gojdhenave dhe tu ngjitej monopat-
eve te veshtira te historise se shkruar, qe 
gjendet neper arkiva dhe neper bibloteka. 
Po ateher fare natyrshem lind pyetja ne se 
mes ketyre monopateve gjendet ndonje gje 
e shkruar qe te tregoje se qysh kure Hoti 
gezon te drejten e ‘’Malit’’ te pare ne kete 
treve te lashte te Shqiperise? Disa studi-
ues si J. Hahn, H. Hecquard, E. Durham 
e ndonje tjeter pohojne se kete te drejte 
Hoti e fitoi ne vitin 1696. Sipas tyre ne kete 
vit ‘’Sinjoria e Venedikut’’shpertheu ne 
nje sulm te fuqishem per te marre qytetin 
e Ulqinit. Malet e Malesise se Madhe qe 
ndodheshin nen ‘’Perandorin Osmane’’u 
rreshtuan ne mbrojtje te ketij qyteti per-
krah ushtrive Turke. 
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Djemt e Hotit, te prire nga bajraktari i tyre, 
treguan trimeri te madhe, sa percaktuan 
fatin e luftes. Ulqini shpetioi pa rene ne du-
art e venedikaseve dhe Hoti fitoi te drejten 
e bajrakut te pare. Ja si e pershkruan kete 
gje historiani shqiptar Xhafer Belegu. ‘’ Fisi 
ma i forte ashte ai i Hotit,  I cili qyshe me 
kohe ka pase nje fare vetqeverimi. Ky fis 
ka luftue burrnisht kunder invazionit turk. 
Me 1696, kur komandanti Venecian Geren-
imo Delfino rrethoi Ulqinin e ushtrit turke 
po thyheshin prej tij, qene hotianet qe u 
shkuan ne ndihme turqeve dhe i thyen keq 
venedikasit. Per kete ndihme turqit i priv-
ilegjuan hotianet qe te luftojne kurdohere 
ne krahun e majte t’ushtrise otomane’’. Nje 
pari 321 vjecare eshte marramendese per 
nga lashtesia. Por ka nje te dhene tjeter 
qe atributin e te qenit te Hotit fis i pare e 

shtyn me tutje, edhe 269 vjet me pare ne 
nebulozen e shekujve. Kete te dhene me 
shume interres e sjell studiuesi Milan Shu-
flai. Duke folur per fisin e Hotit, ai shkruan; 
‘’Kryetari i tij quhej kapetan. 
(Capitaneus montanee Ottorum).  Ne 
vitin 1434 (kapetani i Hotit) quhej Junch 
Hoth, iam dominus in patribus Albanie’’. 
Po te shqyrtojme me kujdes gjenealogjine 
e ruajtur ne familjen e Mul Delise do te 
veme re se ne rrjedhen e brezave, tete brez 
para Cun Mules, kemi nje paraardhes me 
emrin Junk. 
Por ky me siguri nuk eshte Junk Hoti per 
te cilin flet Shuflai, pasi duke bere nje llog-
ari te thjeshte me mesataren e numerit te 
brezave per 100 vjet, del se eshte shume 
vone. Megjithate, ka te ngjare, qe Junk 
Gega te kete trasheguar pikerishte emrin 

e Junk Hotit. Ky eshte nje zakon i vjeter 
i malesoreve qe trimave te permendur ua 
trashegojne emrin brez pas brezi. Ajo qe 
citon Shuflai per Junk Hotin, se ne vitin 
1434 ishte zot i kesaj treve te Shqiperise, 
te con ne konkluzionin se ‘’Mali’ i lashte 
i Hotit ka qene i pare ne kete treve edhe 
shume me heret se e paraqesin studiuesit 
apo se e percaktojne gojedhenat.   
Shenimi teper i vyer i Shuflajt nuk hedh 
ne asnje menyre poshte ate qe e thone 
studiuesit, se atributi i bajrakut qe prin 
Malesise se Madhe. Hotit iu dha me 1696 
ne luften e Ulqinit. Por, sic duket, ajo nuk 
qe nje dhenie, por nje ridhenie titulli,  Ka 
shume te ngjare qe Perandoria Osmane 
t’ia kete ridhene ne vitin 1696 bajrakut te 
Hotit, te organizuar prej kohe, ate atribut 
qe ‘’Mali’’ i Hotit e gezonte prej shekujsh.        
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Pak nga historia e organizimeve  shoqërore 
dhe institucioni i Bajrakut.!
Jeta shoqerore  në Malesinë e Madhe (si 
dhe në trojet e tjera shqiptare)  ka njohur 
organizimet e veta nga më të hershmet  e 
deri te ato më të vonat.. Keto  Organizime  
shoqerore  kanë  “lindur” si rezultat i nev-
ojave të jetes së perbashket të banoreve  
brenda treves, por edhe bashkeveprimit  
me trevat e tjera finje e më tej jashtë saj. 
Per të arritur ketë njeriu  e ka kuptuar 
se ka nevojë per  një “institucion” i cili të 
kordinoj  punet ,veprimet ,mardheniet  dhe 
marrveshjet në mes  banoreve  dhe në mes 
fiseve e tjer.  Megjithë munngesen  e një 
dokumentacioni të plotë per organizimet 
e hershme  të jetes  shoqerore në Malesi 
të Madhe (dhe në Gegni në pergjithsi)  ka 
qenë “Institucioni” që “bashkonte fshatra 
e katunde me  emertimin  Mali, ndersa në 
jug të Shqiperisë ka qenë e njohur sipas tra-
dites popullore e drejta  per vetadministrim 
quhej Venome (Venomet e Himarës)..Pastaj 
erdhen emertimet Nahije apo Bashkësi etj… 
Keto organizime  kishin si qellim rregullim-
in e mardhenieve në mes banoreve  ,si dhe 
mardheniet “institucionale” të një fshati, 
katundi apo mali me organizimet “shtetro-
re” të kohes. Keto organizime  “institucio-
nale” dallohen qartë të pakten që në kohen 
sundimit të Stefan Dushanit (1330-1355), 
kur trevat  e Malesisë ishin të pushtuara 
nga “mbretëria” serbe… Per të vijuar me 
kohen e Principates së Balshajve Shqiptar 
,e më pas (1396) kur trevat e Malesisë bien 
nën pushtimin e republikes së Venedikut. 
Regjistri i kadastres së Shkodres  (1416-
1417), i perpiluar nga  Venediku (ndonse per 
qellime taksah), tregon per  organizimin e 
jetes shoqerore në mënyrë institucionale  
të njohur nga ai që sundonte “kalanë”, ku 
“institucioni” i Vojvodes ishte më i larti në 
nivel lokal. Vojvoda zgjidhej  nga pushteti 

Nga Ndue  BACAJ

Bajraktarët 
e Malësisë
i kohes dhe  me “miratimin” e katundit  e  
malit ,ku ai do të ushtronte pushtetin e tij 
civil dhe ushtarak.  Në nivel katundi,  mali  
apo fisi  kishte edhe “institucione” të tjera 
(shoqerore) që njiheshin me emertimet  si 
krerë, pari, kryeparë, qefali apo pleqësi…
Vojvoda si institucion, (por edhe të tjera  
më të vogla) kanë  vijuar të njihen edhe 
pas pushtimit Turko-Osman, ndonse pas 
ketij pushtimi u shtuan  “hyzmeqar” të tjer 
të  pushtuesve aziatik, qe kishin per qellim 
vjeljen e taksave dhe mbajtjen nën kontroll 
të shqiptarëve e veçanarisht të  malesorëve 
të pabindur ndaj pushtuesit e rregullave te 
tij te “reja”. Malsia pas pushtimit Osman 
pati edhe disa organizime interesante me 
emrtimet Nahije që në shqip do të thotë 
“komunë”. Nga  defteret Osman mesojmë 
se nahije të veçanta kanë qenë Hoti dhe 
Kelmendi, ndersa malet e tjera kanë qenë 
të organizuara nen emertimet nahija e bre-
gut ketejmë dhe nahija e bregut pertejmë 
e tjer.. Pushtuesi Turko-Osman  me gjithë 
masat e tij organizative dhe ushtarake  ai 
po e shihte se nuk po e gjente vehten në 
pergjithsi në trevat veriore të Shqiperisë, 
dhe  në veçanti në ato të Malesisë  Madhe. 
Ndersa  hyzmeqaret e pushtuesit Osman 
(kryesisht në Shqiperinë e mesme dhe atë të 
jugut)  të pasuruar me toka  krijuan feudet  
e tyre, ndersa ata u bënë feudalet e bejlerët 
që bënin ligjin dhe sundonin “vegjelinë” në 
fshatin apo krahinen ku ata tashma ishin pr-
onaret e medhenjë të tokes e tjer, në të cilen 
punonin fshataret si argat, të keq-paguar 
e shpesh edhe të keqtrajtuar.. Ka mbetur 
“proverbiale” thenia e një  muzeqari :     ”O 
Zot çfar i kam bërë beut sot që më është 
hillruar e nuk po më rrahë si perditë..”.. 
Pushtuesi Osman  kishte konstatuar se 

Malesoret  bashkepunonin e bashkoheshin 
lehtesisht  me njeri tjetrin në luften e tyre 
per mbrojtjen e të drejtave njerzore e pron-
sore. Një nga  keto organizime  që filloj të 
marrë  forcë ishte  organizimi fisnor  i  katun-
deve dhe maleve ,organizim që kishte fituar 
terren ,pasi  Fisi konsiderohej me lidhje 
të perbashketa  gjaku dhe para-ardhesi. 
Në keto kushte pushtuesi Turko-Osman 
u mundua të fusin një institucion  te  ri, 
“gjithëperfshirës” në  organizimin e kra-
hinave dhe maleve të Malesisë Madhe  e 
më gjërë. Ky institucion që do të drejtonte  
malin apo krahinen do të perfaqesohej nga 
një flamur i veçant per çdo mal apo kra-
hine. Ky flamur do të kishte flamurtarin e 
vet, i cili do tu printe malesoreve në jeten e 
tyre shoqerore dhe “shtetrore”. Në gjuhen 
turke flamuri quhej bajrak dhe flamurtari 
–bajraktar. Me krijimin e institucionit  të 
bajrakut  ,bajraktari u zgjodhë  me pelqimin 
e autoriteteve  Turko-Osmane dhe të vetë  
banoreve të  malit, krahines  apo  (tani) të 
bajrakut.  Bajraktaret në pergjithsi zgjid-
heshin nga  fisi dhe shtepia më  e njohur 
,më  e fortë  por  edhe e kamur e treves. Me 
krijimin e bajrakut  nuk  u  prek  institucioni 
i lashtë i krereve ,dhe vetë bajraktari  u zg-
jodhë në mes të tyre…. Bajraku solli  vetem 
disa elemente të reja  administrative  dhe 
ndonjë ndryshim në proceduren pleqnore  
me teper si  një zevendesim i atyre, që rreg-
ullonin mardheniet në mes  të bashkesive të 
lira malesore, ( Kahreman Ulqini ,Bajraku 
ne organizimin e vjeter shoqeror ,fundi shek.
XVII deri me 1912 ,fq.19, Tirane 1991), të 
cilat “vetqeveriseshin” me kanunin  e njo-
hur të Maleve (Lekëve dhe  Dukagjinit),që 
ishte detyruar tju a njohë edhe pushtuesi 
turko-osman… Në ketë organizim të ri 
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vojvoda në Malesi ishte nën bajraktarin, 
një bajrak kishte disa vojvodë, sipas ka-
tundeve.  Megjithse  institucioni i Bajrakut 
(Flamurit)  ka funksionuar per shekuj dhe 
shpesh njihet edhe ne ditet tona , deri  me 
sot ende  nuk janë “gjetur”  akte zyrtare, 
që saktesojne kohen e krijimit të bajrakut 
(flamurit).  Megjithë ketë nga burime të 
terthorta mendojmë se i afrohemi të ver-
tetes. Frang  Bardhi në fjalorin e tij (të vitit 
1635) i shenon fjalet bajrak e bajraktar  me 
kuptimin  flamur e flamurtar…(Kolë Ashta, 
leksiku i shqipes  i nxjerrë  nga Dictinarium 
latino epirotikum i Frang  Bradhit-1635. 
Botua në buletinin shkencor –Shkoder, viti 
1971, fq.22).  Albanologu i njohur George 
Hahn në një studim të tij shkruan per një 
ngjarje të vitit 1696 ,nga e cila  citojmë:  “ Në 
perpjekje per mbrojtjen e Ulqinit  kunder 
sulmit  venedikas  luftuan edhe bajraket 
e Malesisë  së “Shkodres”, ku u shqua per 
trimeri bajraktari  i Hotit, per ketë  meritë ai 
u trajtua si bajrak i parë…” (Johan George 
von Hahn, Studime  Shqiptare..,fq.256). 

Ndersa me  1690 permenden edhe bajraktari 
i Kuqit (më vonë i Kuçit N.B.)  të  Malesise 
Madhe ..(Selman Riza, Perpjekja e Kosova-
reve per tu shliruar ne vitet 1689-1690  gjate 
luftes Austrohungareze – Osmane ,botim 
ne “Studuime Shqiptare” nr.4 ,1983 ,fq.155). 
Disa nga Bajraktarët sipas Bajraqeve, ose 
shqip Flamurtarët sipas Flamurëve 
1. Hoti – Në bazë të dokumenteve  rezulton 
se bajraktari (flamurtari)  i parë  ka qënë 
nga fisi i Lucgjonajve që sipas gjenealogjisë 
renditen: Lucë  Gjoni –Nikë Luca –Mus-
taf  Nika – Haxhi Mustafa – Mul  Haxhia 
-Çun  Mula –Met Çuni –Deli Meta –Mul 
Deli-Bajraktari. Një gjnealogji kaq të gjatë 
e shenuam pasi Hoti ishte bajrak (flamur) 
i parë… Bajraktari i Hotit më famëmadh ka 
qenë njohur Çun  Mula – pjesmarres aktiv 
në Lidhjen Shqiptare të Prizrenit (1878) 
dhe në të gjitha aktivitetet diplomatike  
dhe betejat luftarake në mbrojtje të trojeve 
shqiptare. Ketë atdhetarizem të flaktë  Çun  
Mula e trashigoi te djali i tij Met Çuni e nipi 
Deli Meta, si  dhe te trashigimtaret e tjer 

të kesaj dere fisnike e patriotike .. Vlenë 
të theksohet se  ndonse ky bajrak apo mal 
ishte katolik, ja kishte besuar  udhëheqësinë 
një bajraktari të besimit musliman, por 
edhe  bajrakteret e trashiguar nga dera e 
“Çun-Mulajve”  nuk i zhgënjyen kurr.. Mbasi 
veprimtaria  atdhetare  e  bajraktarëve të 
Hotit ndër dekada është e njohur dhe e vler-
suar si patriotike,  menduam të sjellim në 
kujtesë edhe një moment të mrekullueshem  
që tregon  respektin, harmoninë dhe bash-
kjetesen e mrekullueshme të bajraktarit të 
Hotit me  besimtaret katolik që udhëhiqte. 
Per të “konkretizuar” ketë po sjellim në 
vemendje  një shkrim të poetit kombetar 
dhe patriotit të madh pendë-artë at Gjergj 
Fishta nga i cili  citojmë :  “…Ndodhi në Hot  
që vjetin 1904  kisha e atij bajraku  mbeti pa 
meshtar  per shumë do ditë.  Kur qe nji ditë  
ndër ditë , bajraktari (Deli Meta, nipi  ba-
jraktarit  famemadh  Cun Mula, N.B.) me nji 
tjeter krye  t’atij vendi  po ulet në Shkoder  
fill e te i Pari  i  Fretneve , e  muhamedan 
tue ken i thotë : “asha  Zotin , zotni  kisha e 
jonë ka petë (mbetë)  keq pa Frat !  As ska 
kush flet  uratë   në kishë, as kush na bekon 
shpijat per  s’gjalli , as vorret per  s’dekuni. 
Rixha kemi me zotnin  me na çue fratin sa 
ma parë të kisha  se kemi petë keq!”.  Kaq 
me interesë  pra aj  bajraktar  muhamedan 
e kishte  marrë  çeshtjen  e të derguemit 
të meshtarit katolik  n’atë  kishë  ! (Kisha 
e brigjes N.B.).  Pse keto punë mund të 
ndodhin vetem në Malsi ? Pse atje  ka bur-
rni, fisnikri, bujari ; ka karakter kombetar të 
paprishun , ka moral të shendosht. Qe pra 
çilci i  zhvillimit kombetar tonë…”.  
2. Gruda – Smajl Martini  -Ivezaj, bajraktari 
famëmadh katolik që udhëhiqte  bajrakun 
e Grudes me në krye Dinoshen ,tashma me 
shumicë muhamedane. Smajl Martini në 
luften per mbrojtjen e trojeve shqiptare  dha 
deshmor të shqiptarisë dy djemt e tij dhe u 
internua ai nga pushtuesit turko-osman në 
vitin 1886 (per të mos u kthyer kurr më në 
Grudë..). Bija e tij Tringë  Smajlja, një zanë 
mali e vertet e trojeve të Grudes, Malesisë 
e Shqiptarisë i zvendesoi baben e vëllezrit e 
saj denjësisht..Ndersa bajrakun e mbajti me 
nderë e faqe të bardhë nipi i Smajl Martinit, 
një nga bashkëluftëtaret e Dedë  Gjon Lulit 
dhe njeri ndër  udhëheqësit  e  kryengritjes 
kunder perandorisë turko-osmane 1911, 
famëmadhi Dedë Nika-Ivezaj… Per Smajl 
Martinin e deren e tij prijese, bujare e atd-

ÇUN MULA, BAJRAKTARI I HOTIT
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hetare është folur, shkruar e kenduar ,por 
me këtë rast mendova të zgjedhë disa vargje 
të mrekullueshme të poetit  Kelmendeas  
Gjovalin Lumaj :
…Në fole shqipet rrite Gruda,  /  S’dinë 
ç’asht vdekja, s’dinë ç’asht tuta /
Ball-bajraku, ball-kushtrimi,  /  Kryetrimi 
Smajl Martini. /
Perjetsisht  lidhun me trollin  /  Nuk duron, 
nuk dron stambollin /
Zemren mal gjoksin si shkam  /  Me Cetinen 
dham per dham /
Per liri, per trojet të parit  /  Kala kulla e 
bajraktarit..! /
Smajl Martini djal prej fisi  /  Asht filiz i fortë 
prej lisi /
Lis i madh me rranjë të thella  /  Trungu i tij 
asht Vuksan Gela…
3.Kelmendi- ,ndonse njihet si një mal, ai  ka 
qenë i ndarë në katër bajraqe: 
I. Selca – Bajraktaret e Selcës nder vite e 
shekuj janë shquar per atdhetari, urtësi e 
trimëri. Ndër bajraktaret më të njohur eshtë 
trimi atdhetar Ujk  Gila. Fama e Ujk  Gilës 

si trim e i urtë me kohë i kishte kaluar kufi-
jtë e  Kelmendit, Malesisë, Shkodrës e më 
gjërë, ndaj ai shpesh në protesta, kerkesa 
apo memorandume nënshkruan edhe në 
emër të krejt  malit të Kelmendit, siç është 
rasti i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1878) 
ku Ujkë Gila ishte një ndër perfaqesuesit e 
njohur të krereve të Kelmendit e Malesisë. 
Ujkë Gila per trimerinë e tij njihej edhe si 
“shpata e gjallë” e Kelmendit  në mbrojtje 
të trojeve shqiptare, dhe per ketë  populli 
i kishte “thurë”  edhe kengë, ku nga keto 
menduam të citojmë :
“Ç’janë keto gjamë që vijnë prej bjeshke ,/ 
Ç’janë vikamat që marrin dhenë ? /
Njaj Ujkë Gila me krahë  rrfeje, / Shtatë 
krenë turkut i pret njiherë. /
I kuq  Cemi  pse shkon  vale-valë, / Gjamë e 
turkut ç’po i  merr me vete /
Njaj  Ujkë  Gila me shtatë palë krahë / Si 
drague  e si ortek bjeshke…”.   
Trashigimia e bajraktarëve  të Selcës vijojë 
me trimat e urtë Cana  Lucën ,Turk  Shabin, 
Kaçel  Turkun  e deri te bajraktari i fundit 
Mark Tomë Marku –Pëllumbaj.  Bajraktari 
Mark Toma ka mbetur në histori si një  ndër 
pjesmarresit aktiv në takimin e Kalcës të 13 
janarit 1945, kur burrat e Kelmendit  ven-
dosen  me rezistua me armë në dorë kunder 
ekspeditave ndeshkimore  të brigatave ko-
muniste, dhe ai  kishte propozuar një rrugë 
“paqësore” per t’u  perballur me brigadat e 
ushtrisë komuniste, por propzimi i tij nuk 
ishte miratuar nga ky kuvend burrash na-
cionalist... (Luigj Martini ,Prekë Cali ,Kel-
mendi dhe Kelmendasit ,fq.216-222).    
II.Vukli – Që nga Gjel Martni, Uc Gjeli, Gjon 
Uci  e deri te  Kolë Gjoni, Dedë  Gjon e  Lucë  
Gjon Bajraktari…Një ndër bajraktaret e 
shquar per urti e trimeri është  Gjon Uci  
të cilin e “portretizojnë” në menyrë mjaft 
domethenese vargjet:
“Ku asht  mendja asht Gjon  Uci, 
Flet kadalë e me rend, 
Kush se mundi as kush se tuti, 
Trim  në luftë e i urtë në kuven”.  (Filmi do-
kumentar i TVSH “Bajraktaret e Vuklit me 
skenar e realizim nga Ilir Buçpapaj) 
Bajraktari i Vuklit Gjon Uci ra heroikisht në 
kryengritjen e Malesisë  Madhe kunder tur-
qëve në vitin 1911. Pranë vorrit tij gjondet 
tash mbi një shekull varreza e tre ushtarëve 
turq. Kjo varrezë ruhen e respektohet nga 
pasardhesit e shtepisë së bajraktarve të 
Vuklit, duke deshmuar keshtu respektin 

e nderimin në pafundesi per të vdekurin 
edhe pse ai ka qenë armik e jo mik… Vlenë 
të kujtohet se bajraku i Vuklit ka qenë i pari 
në Kelmend e Malesi  që ka marrë  një ven-
dim per kufizimin e gjakmarrjes, duke bua 
vetem familja - familjen. Vendimi i krerëve 
të Vuklit me në krye bajraktarin dhe parinë 
është marrë me  daten16 shtator 1902. Ku 
vendim në dokumentet e asaje kohe quhej 
Usulli per punë t’gacave. Ky usull u perkrah 
edhe nga bajraku i  Selces, Nikçit, Boges 
e deri nga Bajraku i Hotit e tjer…(Fulvio  
Kordinjano, Shqiperia permes vepres dhe 
shkrimeve të misionarit të madh Italian At 
Domeniko  Pazi (1847-1914), vll.2. fq.369-
372 ). 
3. Nikçi – “Mëhalla” Smajlaj ka qenë vendi 
i bajraktarit Nikçit. Pushteti i  bajraktarit 
ketu ka qenë më i zbetë se në dy bajraqet e 
tjerë ;të Selcës dhe të Vuklit…(Rush Dragu 
,Kelmendi…dritë-hije ,fq.21, Shkodër 2001). 
Një ndër bajraktarë e njohur të Nikçit  ka 
qenë Ndue Dushi dhe trashigimtari i tij 
Prekë  Ndue  Dushi, ku Bajraktari i “fundit” 
i Nikçit ka qenë detyruar të largohet per në 
Guci pas rezistences antikomuniste të Kel-
mendit (1945). (Trashihimi gojore e marrur 
nga autori i ketij  shhkrimi, në janar 2017, 
nga lahutari i Nikçit, Kelmendit, Malësisë 
e më gjerë z. Jonuz  Delaj).  Nikçi është një 
bajrak  me vlera “të mbuluara” nën “termin”  
Kelmendi , por që edhe ky ka një histori 
atdhetare si dhe bajraket e tjer të  Kelmen-
dit. Në bajrakun e Nikçit ka pasur (dhe ka)  
banorë  të besimit musliman, ku ky bajrak 
është dalluar për një harmoni e bashke-
jetesë të  mrekullueshme vellazërore në mes 
këtyre dy “komuniteteve” vëllezer të një 
gjaku... Një ndër  kontributet më të “specifi-
kuar” të bajraktarve të Nikçit është ai në 
luften mbrojtese kunder brigadave ndesh-
kimore të Partisë Komuniste të Shqiperisë 
të themeluar  e “kolektivizuar” nga armiqt 
shekullor të shqiptarve –sllavët…
4. Boga – Bajraktari më i njohur i Bogës ka 
qenë ai i fundit të shekullit  XIX e fillimit të 
atij të XX , Losh Sokoli. Boga ka qenë një 
bajrak i “vogël” i Kelmendit, pasi thuhet se i 
pari i Bogës ka qenë vëllai i vogel i vellezerve 
që formuan Selcen, Vuklin dhe Nikçin.. Por 
megjithë ketë trashigimi gojore interesant 
më duket perfaqesimi i Bogës në Kuvendit 
nderballkanik të Kuçit të 15 korrikut 1614 
nga  vojvoda Sekuli (Gjekë Kuli ose Culi) 
nga Boga. (Akademia e shkencave të repub-

PRETASH ZEKA, BAJRAKTARI I KOJËS
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likes së Shqiperisë ;dok. të shek.XVI-XVII 
per historinë e Shqiperisë ,vll.III ,fq.289-290, 
perg.Injac Zamputi). Bajraktari i Bogës si 
institucion ka qenë perherë perkrah ba-
jraqeve të tjera të Kelmendit e Malesisë në 
mbrojtje të trojeve shqiptare, por me ketë 
rast po kujtoj një vedim me vlera civilizu-
ese të fillimit të shekullit XX. Konkretisht 
po kujtoj një usull apo më sakt një vendim 
të krerëve të Boges të marrur me daten 28 
tetor  1907 per ngushtimin e rrethit të gjak-
marrjes. Rrethi i atyre që ndiqen në raste 
vrasjesh behet aq i ngusht me ketë vendim 
(usull) sa shkonte thuajse vetem te dorasi. 
Në vendim  thuhej : “…Nji njeri çohet e vret 
nji njeri n’bajrak të Bogës, atë katilin me 
gjithë  mashkulli të shpisë ka me e ndjekë 
per gjak, demek me kerkua shpija shpinë, 
por me u nda  dy vllazen  dje  a sot, e me vra 
tjetri vëlla  dikë n’bajrak   t’vet , ai vëllau që u 
nda dje  mos me u mshehun per gjak aspak 
edhe me dasht bile  le të shkojnë e  le të sht-
inë atë të vramin në dhe…”. Këtë  vendim 
civilizues e shumë domethenes edhe per 
sot në shekullin e XXI e firmoste e vuloste 
së pari bajraktari i  Bogës  Losh  Sokoli  e 
pastaj paria tjeter pas tij…”  (Kahreman 
Ulqini, Struktura e Shoqerisë tradicionale 
shqiptare, dok.14, fq.184-185, Shkoder 2003). 
Ndersa një nga trashigimtaret e “fundit” të 
njohur si bajraktar  i  Bogës  ka qenë Gjokë 
Lleshi  Olaj…
4.Kastrati – Një ndër bajjaktaret më të 
hershem të Kastratit njihet  Ul  Vuka i biri 
i Vuk  Pal  Dedlit (dikun shkruhet Detalit 
apo Dedalit). Ose më sakt sternipi i të parit 
të banorve të “ri” Kastratit, Dedal Ndreka-
lit  nga Kuqi (sot Kuçi nën Malin e Zi), 
shqiptar i ardhur në Katund të Kastratit 
rreth vitit 1550-1575. Siç dihet banorët me 
“babë” Dedlin janë shumica e shumicës 
të kastratësve të sotem.  Mbasi Ul  Vuka 
është ndoshta edhe bajraktari i “parë” që 
permendet në Malësi dhe ka një histori in-
teresante në lidhje me “ndarjen” e Malesisë 
Madhe me Përrua të Thatë, mendova të 
citoj Johan Georg fon Hahn, që per veprat 
e tij madhore është konsideruar si dekani i 
studimeve shqiptare të shekullit të 19-të. :” 
Njiherë u ba pashë i Shkodrës njifarë Tahir  
Beu, nga shtepia e madhe e Çaushëve. Ai 
vendosi me e nënshtrue  fisin e krishtenë 
të Kastratit dhe me e ba  njilloj si rajatë 
e tjerë. Pra ata duhej të paguanin haraç, 
kur kishin ndonji gjyq të vinin te kadia si 

të gjithë qytetaret  dhe si ata që banonin  
rreth qytetit dhe me të tjerë të ketij lloji… 
Prandaj pasha mblodhi nji ushtri  të mirë 
dhe të fortë dhe  marshoi deri te fshati i tyre. 
Por Dedalët e kishin mendue se nuk mund 
të delshin ballë per ballë fuqisë së madhe  
të pashës ,prandaj gratë, fëmijët, gjanë dhe 
plaçkat ma të vlefshme  i kishin futë  n’atë 
shpellë ku kishte banue stergjyshi  i tyre. 
Në fshatë kishin mbetë  vetem disa pleqë 
… ndër këta ishte edhe  Ul  Vuka, i  cili per 
nji kohë të gjatë të  kishte qenë bajraktari 
i fisit. Kur pasha mbërriti në fshat  e gjeti 
bosh, por ndigjoi se banorët ishin ngjitë në 
mal ,prandaj dhe urdhën  me i ndjekë pas, 
mbasi nuk i njifte  veshtirsitë e vendit. Ai 
vetë qendroi në shtepinë e Ul Vukës. Sul-
muesit hasen në nji kundershtim ,sepse 

kundra tyre nuk luftonin  vetem burrat me 
dyfek, por edhe grate e femijët  tue lëshue 
gurë teposhtë. Në ketë mënyrë ushtria e 
pashës  pati humbje të renda. Kur po lufto-
hej Ul Vuka dilte shpeshherë nga shtepia  
per me pa dhe pastaj i tregonte pashës  që 
ishte Brenda. Nga frika se mos e humbnin 
luften të vetët i  premtoi Shen Markut me i  
ndertua nji kishë dhe me festua diten e tij, 
në qoftë se  fitimin  do  t’ua  jepte njerzëve 
të vet.  Kur pa se lufta  po shkonte në favor 
të tyre, hyni Brenda  dhe kur e pyeti pasha  
mbi gjendjen,  iu pergjigj: ”Zotni, ushtria 
jote po fiton sepse asht  e pajisun me të 
gjitha mjetet , kurse të mitë janë lakuriq”. 
Pasha  e dergoi edhe njiherë  jashtë per 
me vrejtë  zhvillimin e luftës.  Pork y  tue  
pa turqit  që po arratiseshin  dhe të vetët  
që po i ndiqnin  pas me potere  të madhe , 
hyni perseri në shtepi dhe bertiti: ”U ba, u 
ba”.  Pasha u habit dhe e pyeti çfar kishte 
ndodhë dhe kush po fitonte ? Ul Vuka  iu 
pergjigj: ”Ketë  do ta shofish tashti” dhe me 
keto fjalë ia nguli thiken  në zemer. Vorri i  
pashës asht edhe sot. Turqit  nuk mujten 
ma me rezistue dhe Dedalët i  ndoqen deri 
te Përroi i Thatë. Prandaj ky përrua  asht  
deri sot kufini i malit, kështu që ata që bano-
jnë  këndej malit paguejnë taksa si gjithë 
nënshtetasit e tjer dhe i nështrohen gjyqit 
të kadiut, kurse ata që gjinden pertej malit 
(gjegjësisht Përroit të Thatë N.B.)  jetojnë 
simbas  ligjit të maleve… Kisha të cilën Ul  
Vuka  ia premtoi  Shën  Markut gjatë luftës, 
u ndertua dhe Dedalët e festojnë edhe  sot 
diten e tij…(Dr. Jur.Johan Georg fon Hahn,-
Studime Shqiptare, fq.260-261). Gjithnjë 
edhe pas asaj kohe (fundi shek. XVII e 
fillimi i shek.XVIII), bajraktari i Kastratit 
është zgjedhur nga Vuk-Palajt, ku njeri nga 
më të shquarit  e ketyre bajraktarëve ka 
qenë Dodë  Preçi  Broqaj, i cili  u shqua si 
një burr trim e  urtë në mbrojtje të trojeve 
shqiptare. Ai është një ndër perfaqesuesit  
më sinjifikativ të Malesisë e Shqiptarisë në 
Lidhjen Shqiptare të Prizrenit 1878. Patri-
oti i madh pendë-artë i kombit shqiptar at  
Gjergj Fishta në “Iliaden” shqiptare  e ren-
dit  Dodë Preçin  perkrah patrioteve më të 
medhenjë të Malesisë e Shqiperisë,  citojmë:
“…Vjen Çun Mula e vjen Mar Lula, 
Njani Hot e tjetri Shalë,
T’ fortë per pushkë e t’ urtë per fjalë;
Si aj Dodë Prëçi prej Kastratit,
Me at Vrijonin e Beratit…”. (Gj. Fishta, 
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“Lidhja e Prizrenit” -Lahuta e Malësisë, 
fq.103-104, botimi Romë 1991).
Trimerisë të  Dodë Preçit At Gjergj i kendon 
edhe në luften kunder shkjeve shoven. Nga 
kenga e njezetë “Lekët” zgjodhem vargjet : 
“….Vjen Dodë Preçi si stuhija, 
Ç’a  ata krye, Zot, nder duer t’ tija ?
Kryet e t’mjerit  mor’ serdár,
Serdár Gavros gazepqár.
Qi, sa falli i pat hecë marë,
Pat vjerrë hoxhë, pat vjerrë haxhí. 
pat djegë taqe edhè xhami,
Bullat shitë i pat n’kaurri:
Larg permendë, po zâni i tij;
Por qi, i mjeri, zâ mbas sodit,
Shtangue shyt aj terthuer podit, 
S’mund do t’bâjë besa, mor’ shokë,
As me trêmë do cirikokë,
Kur m’skep zêmren t’hijn m’ia çokë…
Qaj Dodë Prêçi bajraktari:
Po i pret Shkjét si pritet bari: 
Burrë mâ i fortë s’bâhet Shqyptari !...”.  (At 
Gjergj  Fishta …po aty, fq.265).
Dodë  Preçi  la si trashigimtaret djemt e tij 
Nikollë  Doden dhe më vonë Gjokë Doden – i 
cili njihet edhe si bajraktari i “fundit” të cilin 
në vitin 1946, në moshen mbi 70 vjeçare  e 
pushkatojnë dreqnit e kuq, komunistet e ar-
dhur në pushtet pas luftes dytë botërore…
5.Shkreli- Marash Dashi, Vat Marashi  e 
deri te Pjeter Gjoka.. Urtia dhe trimeria e 
bajraktarit të Shkrelit ka qenë e njohur që 
në organizimin më të lartë me trajta shte-
trore (Lidhja e Prizrenit 1878). Bajraktari 
i Shkrelit  ( që Fishta per aresye “rime” 
në vargëzim e quan Marash Vata) i kush-
ton disa vargje brilante ,por edhe mjaft 
domethenëse, disa nga të cilat nuk po mund 
të rri pa i cituar:
“…E njaj  tjetri, mâ pertej,
Me ata dy mustakë te mëdhej
Me i prekë m’ shoq qi ka brî vedi,
Aj nuk âsht, jo, Dijomedi, 
Por âsht Bajraktari i Shkrelit:
Si njaj pyrgu m’ ballë t’ kështjellit,
Qi s’e trandë as topi as shpata,
E i thonë êmnit Marash Vata…”.  (At Gjergj 
Fishta …po aty, fq.102).
Tregojnë se Shkreli ishte mbledhur në ku-
vend, por bajraktari mungonte. U mor vesh 
se rrugës ishte ndaluar në një shtepi , i  ftuar 
per të pirë kafe. Kur u paraqit me shumë 
vonesë  njeri nga krerët iu drejtua :”ba-
jraktar, kuvendi e bani gjyqin  të ka pre nji 
dash”. Bajraktari u detyrua t’i  nënshtrohet 

vendimit. (Kahreman  Ulqini ,Bajraku në 
organizimin e vjeter shoqeror- fundi i shek.
XVII deri me 1912, fq.48 ,Tiranë 1991). E ci-
tova këtë vendim të një kuvndi të Shkrelit, 
per të treguar se bajraktari ndonse ishte 
i pari dhe udhëhiqte bajrakun (flamurin) 
apo malin ai  u nenshtrohej rregullave dhe 
ligjeve të bajrakut njelloj si çdo banor tjeter 
i “thjeshtë”, gjë që tregon jo pak, jo vetem 
per atë kohë, por edhe per “Bajraktaret” e 
sotëm të partisë… 
6.Trieshi-  Bajraku i Trieshit ka qenë i njo-
hur si njeri ndër bajraqet themel të Malesisë 
Madhe etnike. Institucioni i bajraktarve të 
Trieshit kujton mjaftë emra sinjifikativ që 
njihen të pakten nga Pepë Prela (1750-1775), 
Nikollë Pepa, Hus Ujka, Gjon Maçku, Mar-
tin Gjoni, Nishk (Nikë) Gila  (1862-1880) e 

deri te Gjon Nika… bajraktar  të Trieshit 
janë e kanë qenë  shtepia e Gilë Maçkut 
(sot barku Gilmaçkaj) Lucaj të Stjepohit..
(Lulash N. Palushaj ,Malësia dhe fiset e 
saj, pj.I, fq.384-385, Lezhë 1996). Të gjithë 
bajraktaret e Trieshit kanë qenë shquar per 
atdhetari  dhe në luften e tyre me pendë 
e pushkë në mbrojtje të dokve, zakoneve, 
trashigimisë shqiptare dhe trojeve të tyre 
amtare. Ata edhe pas kalimit të dhunshem 
të bajrakut apo malit të Trieshit  nën shte-
tin e Malit Zi vijuan të jetojnë, punojnë e 
luftojnë per të drejtat e tyre  së bashku me 
malet apo bajraqet e Malesisë së Madhe të 
mbetura nën Malin e Zi dhe ato në shtetin 
amë Shqiperi.. Ketë e tregojnë më së miri 
luftrat dhe perpjekjet e trieshjanëve së 
bashku me malesoret e shqiptaret e tjer në 
luftrat mbrojtese e çlirimtare të drejtuara 
nga Lidhja e Prizrenit (1878-1881), në  luftën  
e Lëmajes (1907), në Kryengritjen kunder 
perandorisë turko-osmane të vitit  1911 e 
deri në pjesmarrjen e parisë së bajrakut të 
Trieshit në protesten e zhvilluar e nëshkruar 
në Shkoder me 14 nentor 1918, së bashku 
me Hotin, Gruden e tjer.
7. Koja –Bajraktari më famëmadh i Kojës 
njihet  Pretash  Zeka  Ulaj. Në librin “Koja 
ndër Shekuj” cilësohen  edhe disa  informata  
të shkruara nga historiani  Stevan Duçiq në 
vitin 1931, si me poshtë : “Preçot  Gjeloshin  
e trashigoi Nikë Preçota i cili u vra…Niken 
e trashigoi vellai i tij Vatë  Preçota, pas tij 
bajraktar u bë  Preç  Vata  të cilin e vrau 
dikush para kishes së Kojes. Preç  Vaten e 
trashigoi nipi i tij  Mirash  Luca ….”, Ndersa 
pas  Mirash Luces bajraktar u bë  Pretash 
Zeka Ulaj ,por  në mes të  Mirashit  dhe 
Pretashit ka pasur një periulle kohe që 
nuk ka pasur bajraktar.  (Fran Gjeloshaj, 
“Koja ndër Shekuj” ,fq.149). Prertash Zeka 
si trashigimtar i bajrakut të Kojes ka qen-
druar me ndere e faqe të bardhë deri që ja 
dorzoi  djalit tij  Gjokë  Pretash Ulaj… Pre-
tash Zeka ishte njeri ndër atdhetaret më të 
flaktë e të kulluar të shqiptarisë. Ai u dallua 
si në luften me pushkë dhe në atë me pendë 
per të drejtat e shqiptarëve në trojet e veta 
etnike. Pretash Zeka Ulaj ishte udheheqësi 
i çetes heroike  të Kojes e cila  me 6 prill 
1911 rrezoi  per tokë bajrakun (flamurin) 
e turkut në Deçiq, per ti leshuar vendin 
flamurit autokton kombetar shqiptar të 
Gjergj Kastriotit –Skenderbe, ku kjo çetë 
dha shtatë deshmoret e flamurit, tashma të 
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perjetsuar në një memorial në Kojë, aty ku 
ka shtatoren edhe flamurtari i perjetshëm  
i Kojes Pretash Zeka.. Vlenë të theksohet 
se Pretash  Zeka  ndonse një prijes i madh i 
Kojes , i fjales dhe i vepres, ai kurr  sukseset 
dhe meritat si në kuvende burrash apo në 
luftë nuk ja dedikonte vehtes, por trimave të 
Kojes që i besonin, e donin, e degjonin dhe 
e respektonin. Ka mbetur proverbiale  nga 
një kuvend burrash në Kojë fjala e Pretash 
Zekes, kur atë e pyeten Bajraktar  prej ka 
vjen gjithë kjo fuqi e jotja ? –“Shumë lehtë, 
me që jetoj në mesin atyre burrave, sepse 
secila shtepi kojase mund të japë nga një ba-
jraktar”- u pergjigj Pretashi me buzqeshje”. 
(Gjekë Gjonaj ,Gjrmëve të  kohës ,fq.102-103 
,botim i vitit 2008 –Lezhë).
(Tuzi njihet si bajrak në vehte  vonë, per 
aresye se banoret e tij janë të ardhur nga 
fiset e Malësisë per-rreth…Gjithsesi  insti-
tucionin e bajraktarit të “vonë”  të Tuzit  e 
ka trashiguar fisi Palaj…).
Bajraktarë e “Rranxave” të Malesisë Mad-
he..
8. Kopliku –Bajraktari i  Koplikut deri nga 
fundi i gjysmës parë  të  shek.XIX ka qenë 
nga fisi i  Semanajve, ndersa  pas kesaj 
kohe bajraku  ka kaluar te fisi që edhe sot 
mban mbiemrin “Bajraktari”.  Bajraktari më 
famëmadh i Koplikut ka qenë Sokol  Mus-
taf  Bajraktari, pjesmarres në nënshkrimin 
e memorandumeve dhe protestave  në 
mbrojtje të trojeve shqiptare, veçanarisht 
në mbeshtetje të vendimeve  historike të 
Lidhjes Shqiptare të prizrenit (1878-1881). 
Një nga keto protesta të nënshkruara nga 
Shkodra është edhe ajo e dates 16 qershor 
1878… Sokol Mustaf Bajraktari perveçse  
atdhetar  njihet edhe si një burr i urtë që i 
degjohej fjala, jo vetem në Koplik ,por edhe 
në bajraqet e tjera. Per këtë tregojnë se ky 
bajraktar ka rregulluar e pajtuar shumë 
gjaqe në Malesi të Madhe e më gjërë.
10.Reçi  - Një ndër bajraktaret më famëd-
henjë të Reçit është padyshim Zyber  Sel-
man (Çelaj)-Bajraktari, i cili është një ndër 
pjesmarresit e njohur nga Malesia në Lidh-
jen Shqiptare të Prizrenit.  Në nderim të 
kesaj vepre diplomatike  po citojmë (vetëm) 
emrat e perfaqesuesit  të Malesisë, të cilet 
muaren pjesë aktive në hartimin  dhe nën-
shkrimin e  programit  të  Lidhjes Shqiptare 
të Prizrenit të dates 2 korrik 1878, program 
që perbehej prej 14 pikash dhe synonte të 
ruante tërsinë e tokave shqiptare ,duke mos 

lejuar coptimin e tyre nga shtetet shoviniste 
fqinjë. Lidhja programon edhe  organizimin 
e ushtrisë dhe dislokimin e saj në rast lufte.. 
Perfaqesuesit e  Malesisë që nënshkruajnë 
janë:  Çun  Mula-bajrakatr i Hotit, Dedë 
Gjon Luli- vojvod i Hotit, Smajl  Martini 
–bajrakatr i Grudes, Baca  Kurti –vojvo-
dë i Grudes, Ujk  Gila –bajraktar i Selces 
(Kelmend), Marash  Dashi – bajraktar i 
Shkrelit, Dodë  Preçi – bajraktar i Kastratit 
,Gjel (Gil)  Vuksani –Vojvod i Kastratit dhe 
Zyber Selmani - bajraktari i Reçit…(Akte të 
Rilindjes Kombëtare Shqiptare 1878-1912, 
ASHSH, pergatitur nga Stefanaq Pollo dhe 
Selami  Pulaha, fq.55-57 ,Tiranë 1978) Vlen 
të kujtohet se në një protestë të  popullsisë 
së krahinave  të Shqiperisë së Mesme dhe të 
veriut ; të Tivarit e tjer nëshkruar nga Shko-
dra me 16 qershor 1878 (protestë e  drejtuar 
Kongresit të Berlinit  kundër  coptimit  të 
Shqiperisë), dhe bajraktari  i Reçit ndodhej 
në Prizren, protesten së bashku me krerë 
të tjerë të Malësisë, Shkodres e më gjerë, e 
nënshkruan  per Reçin Pater  Mark Loshi 
(nga Reçi)… (Akte të Rilindjes Kombëtare 
Shqiptare 1878-1912 ,po aty fq.33-37), gjë 
që tregon edhe per një bashkejetesë të 
mrekullueshme të muslimanëve dhe kato-
likeve të Reçit, dhe per ketë kishte meritë 
të padiskutueshme edhe bajraktari i Reçit 
Zyber  Selmani.. Institucioni i bajraktarit 
të Reçit vijon të perfaqesohet denjesisht 
edhe gjatë kryengritjes kunder pushtuesve 
Osman  të Malesisë (1911), ku  bajraktari 
i Reçit Dyl Sokol Bajraktari është njeri 
ndër nënshkruesit e memorandumit (të 
30 marsit 1911) që pershkruhet jo vetem 
me nota atdhetarie ,por mbi të gjitha edhe 
me frymen e bashkejetesë e harmonisë  të 
malesorve katolik e musliman që kerkonin 
të drejtat e tyre, dhe mbi të gjitha sfumon-
te  hilenë e Bedri Pashes së Shkodres që 
kerkonte ti fuste shqiptaret kryengritës në 
një luftë fetare..
9.Buzë-Ujit Per ketë bajrak ka të dhëna 
mjaft të vona dhe të mangëta. Por njeri ndër 
bajraktaret e permendun të Buzë-Ujit ka 
qenë Bec  Tahiri, i perveçse ka qenë i njo-
hur  si burr i urtë që e ka perfaqesua ketë 
bajrak denjesisht në kuvende dhe në daljen 
per-zot të trojeve shqiptare, ai u dallua në 
një moment të nevojshem  per pjesmarrjen 
dhe nënshkrimin e  memorandumit të dates  
30 mars 1911 në Cetinë, kur kryengritesit 
kunder-osman  perveç luftimeve të suk-

seshme në terren ,do të shenonte edhe një 
fitore tjeter historike të shqiptareve  kunder 
valiut të Shkodres Bedri Pasha, i cili  kerkon-
te të fuste shqiptaret në luftë vellavrasese 
Në kuvendin e memorandumit muaren 
pjesë  burra të urte, trima e atdhetar, per-
faqesues  të krishterë dhe muhamedan, të 
cilet  formuluan një  “memorandum”me 
pesë kerkesa si : 1.Toka shqiptare  të  mos 
preket (ndahet..)..  2.  Gjuha shqipe  të jetë 
gjuhë zyrtare per kater vilajetet  me kom-
bësi shqiptare ,si dhe  të mesohet kjo gjuhë  
ndër shkolla.. 3.Të gjithë drejtuesit e kater 
vilajeteve te jenë me kombesi shqiptare .. 
4. Prodhimet dhe të ardhurat nga vilajetet 
shqiptare të  shfrytezohen në dobi  të Shqip-
nisë..5.Ushtaret që  merreshin prej Shqip-
nisë ,ta kryenin sherbimin  në keto troje…Në 
ketë mbledhje historike të Cetines ,perveç  
prijesve malesor katolik, shumë i rende-
sishem ishte kontributi dhe pjesmarrja e 
atedhetareve dhe burrave me zë musliman 
si ; Zenel Shabani-vojvod i  Kastratit, Deli 
Meta-bajraktari i  Hotit, Dyl Sokoli -bajrak-
tari i Reçit, Bec Tahiri i Buzë-Ujit, Ramadan 
Aga dhe  Haxhi Muji të Tuzit e tjer...  (Risto  
Siliqi ,”Pasqyre e diteve te pergjakshme ne 
te pestin shekull te Shqipnise te robnueme 
,fq.56 ,Trieste 1912).
11..Rrjolli – Në histori shenohen emrat e 
bajraktarëve të Rrjollit, Mehmet  Rrjolli 
, Hajdar  Huka të cilet janë nëshkrues të 
protestes të 16 qershorit 1878 nga Shko-
dra. Protesta i behej kongresit të Berlinit. 
Në një dokument më të hershem (Osman) 
shkruhet se bajraktari  i Rrjollit ka qenë nga 
fisi katolik i Kokajve, por keta duke qenë 
aleat me Dervishajt e Shkodrës, kryengritës  
kundër Vezirit Mustafa Pasha, u zëvendësua 
me një musliman nga Kurtajt (Giuseppe  
Valendini Il  Diritto delle Comunita, fq.     ). 
Në fakt bajraktari i Rrjollit ka qenë nga fisi 
Burgaj, ku ndër bajraktaret më të njohur 
(në fillim të shekullit XX) ka qënë  Sylo  
Kurti (Burgaj)…
12. Lohja – Si bajraktar i Lohes  në vitin 
1878 shenohet Tak  Elezi, i cili nënshkruan 
në emër të Lohes në protestën e   popull-
sisë së krahinave  të Shqiperisë së Mesme 
dhe të veriut ; të Tivarit e tjer nënshkruar 
nga Shkodra me 16 qershor 1878 (protestë 
e  drejtuar Kongresit të Berlinit  kundër  
coptimit  të Shqiperisë). (Akte të Rilindjes 
Kombëtare Shqiptare 1878-1912 ,po aty 
fq.33-37). Ndonse Lohja siç dihet eshtë e 
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“ndarë” në  Lohe e  Siperme dhe Lohe e 
Poshtme, ketu nuk specifikohet nëse Tak  
Elezi perfaqesonte si bajraktar të  “dy” Lo-
het.  Mirpo pas një mungese dekumenta-
cioni per bajraktaret e Lohes nga fundi i 
shek.XIX dhe fillimi i atij të XX, cilësohet 
si  bajraktar  i Lohes Siperme  Nikë  Luli 
(Brahimaj ) e më vonë djali i tij Gjokë  Nikë  
Luli (Brahimaj), të cilin komunistet e push-
katojnë me 25 mars të vitit 1945...
13.Grizha – Institucioni i bajrakut të Grizhes 
thuhet se është i hershem  sa vetë historia 
e këtij institucioni në Malesi të Madhe e më 
gjerë, por emri i një bajraktari të “mirfilltë”  
per Grizhen dokumentohet per herë të parë 
në protestën e   popullsisë së krahinave  të 
Shqiperisë së Mesme dhe të veriut ; të Ti-
varit e tjer të nënshkruar nga Shkodra me 16 
qershor 1878 (protestë e  drejtuar Kongresit 
të Berlinit  kundër  coptimit  të Shqiperisë). 
Në ketë protestë në mes nënshkruesve 
malësor, shkodranë e tjer gjindet edhe emri  
Tafil  Bisho- Bajraktari i Grizhes. (Akte të 
Rilindjes Kombëtare Shqiptare 1878-1912 
,po aty fq.33-37). Në fillim të shekullit XX e 
deri sa u “sfumua” institucioni i bajraktarit 
nga shteti komunist, në Grizhe kanë qenë 
bajraktar  ; Dan  Selman  Bajraktari dhe 
më pas nipi i tij Sadri Dul Bajraktari. Te dy 
keta bajraktar janë shquar si burra të urtë 
e trima kur e  ka kerkuar interesi i Grizhes, 
Malësisë e Shqiperisë. Siç dihet keto vlera 
atdhetarie së bashku me trashigimin e 
institucionit të bajraktarit (flamurtarit) 
ndër shekuj, u “anashkaluan” e shpesh u 
denigruen gjatë sundimit internacionalist 
komunist në Shqiperi...   
(Është interesant se ndonse Gruemira në 
histori njihet pa institucionin e veçant të ba-
jraktarit,  në protesten e dt.16 qershor 1878 
nga Shkodra drejtuar  qeverive të Fuqive 
të Medha në kongres të Berlinit, kunder 
aneksimit  të tokave  shqiptare nga Mali i 
Zi, shenohet si nënshkrues perkrah parisë 
tjeter të Malesisë, Shkodres e më gjerë edhe 
Fasli  Gruemira – Bajraktari…).
Bajraqet e Malesisë bashkë edhe në “luftën”, 
per mbrojtjen e harmonisë dhe bashkë-
jetesës së mrekullueshme ndërfetare. 
(Një shembull i vogël per ketë histori të 
madhe)
Bajraqet e maleve dhe të Rranxave të Male-
sisë e më gjërë i bashkerendonin veprimet e 
tyre, jo vetem në mbrojtje të drejtave  të tyre 
dhe të troje shqiptare ,por edhe në ruajtjen 

e bashkëjetesës e harmonisë ndërfetare. Një 
moment të tillë tregon edhe viti 1897 kur  në 
varret katolike të Kokpapajve (Rrjoll ,Male-
si e Madhe ), ishte thyer një Kryq ,per të cilin 
“hijena”  antishqiptare hapen fjalë se e kanë  
thyer disa Musliman, ndaj duhej që kato-
liket të hakmerreshin. Per ketë një natë të 
27 marsit të vitit 1897  “duar”antishqiptare 
paguajn disa malsore nga Rrjolli ,të cilet 
një natë presin një derr në derë të Xhamisë 
(Shkoder…).Pas kesaje pritej  nga armiqt 
e malsoreve  një konflikt  vellavrases, por 
perkunder kësaj Krenet, Bajraktaret dhe 
Burrat e Urtë në bashkepunim me autoritet 
shtetrore e menaxhuan shkelqyeshem sit-
uaten. Së pari u formua Gjykata e  Xhibalit  
e kryesuar nga Serxhedeja me 25 antarë 
(12 katolik dhe 13 musliman). Kjo gjykatë 
kerkoi ndeshkimin e fajtorve që ishin zbu-
luar (nga vetë populli per ti sherbyer paqes 
dhe harmonisë). Per të realizuar denimin 
e fajtoreve  u ngritë një ekspedit  ndeshki-
more  me forcat Malsore  si me poshtë : Nga 
Bajraku i Grudes 50 veta,edhe nga Hoti 50 
veta   me ne krye bajraktarin Met Çuni .Nga 
Kelmendi 100 veta me në krye bajraktaret 
Cana  Luca  e  Turk  Shabi. Nga Kastrati 50 
veta  me në krye bajraktarin Nikoll Doda. 
Nga Shkreli 100 veta me bajraktarin Vat  
Marashi, gjithashtu nga Reçi e Lohja 50 veta 
,nga Kopliku 50 veta dhe nga vet bajraku i 
Rrjollit 150 veta. Ekspedita ndeshkimore  
ndeshkoi  fajtoret në Rrjoll.. ,duke djegur 

shtepiat e fajtoreve ,dhe duke arrestuar 17 
veta. Duhet theksuar se gjatë ekspedites jo 
vetem nuk shenohet asnjë kundershtim ,por 
kishte  një mbeshtetje të gjërë, gjë që bëri  
që të vijojë bashkejetesa e mrekullueshme 
në mes banorve (musliman e katolik ) si 
vellezer të një gjaku ,pamvaresisht nga rru-
get që kishin zgjedhur secili per të besuar 
te  një  Zot… Dokumenti i kesaj ekspedite 
mban shenimin  Shkodër, 12 prill 1897…  ( 
Fulvio  Kordinjano ,“SHQIPERIA” Permes 
vepres dhe shkrimeve  të misionarit  madh  
italian At Domeniko  Pazi  (1847-1914) vll.II, 
fq.367-369). +Kahreman  Ulqini, Bajraku  në 
organizimin e vjeter shoqerorë  shek. XVII 
deri  me 1912 ,fq.125)
Në vend të epilogut
Institucioni i bajraktarit  thuhej  se cakto-
hej nga pushtuesi shekullore turko-osman 
me dekretin që quhej “shkopi”.  Në fakt 
bajraktari ishte një institucion që zgjidhej  
“demokratikisht” nga perfaqesuesit dhe ple-
qesia e malit, krahines apo bajrakut në perg-
jithsi duke ruajtur trashigimin.. Historia e 
zgjedhjes të ketij institucioni na tregon se 
në keto zgjedhje malesoret  gabuan thuajse 
fare pakë..  Madje po të bëjmë një krahasim  
me zgjedhjet e kryetarëve të komunave (apo 
bashkive) sot, gabimet e “zgjedhjeve” të  
Institucionit  të Bajraktarit apo shqip Fla-
murtarit  kanë qënë të paperfillshme, duke 
i krahasuar me zgjedhjet e sotmet edhe pse 
jemi në shekullin e XXI…
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Te flasesh ose te shkruash per Mark 
e Kole Mirin(Dedvukaj) nga Hoti i 
Malesise se Madhe, do te thote te 

shkruash per nje ngjarje te rralle, per nje 
biografi interresante qe ka karakter dhe 
elemente te nje historie te shkurter, por te 
pasur te nje familje te thjeshte, modeste, 
por bujare, fisnike dhe kombetare, me 
virtyte te larta tradicionale, morale, na-
cionale dhe fetare. Te shkruash per keta, 
korifej te fjales se dhene s’eshte aspak 
pune e lehte, ndonese eshte detyre fisnike 
qe obligon. Per nje ngjarje te tille, unikale 
ne Historine e Malesise se Madhe. Dhe ku 
me te drejte munde te xhirohet edhe nje 
film dokumentare, sepse vellezerit Marku 
e Kola e shenuan ne nje menyre dhe peri-
udhe te historise se Malesise, ne nje epoke 
te veshtire dhe delikate te luftes, qe pervec 
tjerash e karakterizonte skamja, dhe jeta e 
veshtire pa kushtet me elemtare te egzis-
tences, konkretishte ne vitet 1945 – 1948, 
kure ne nje pjese te madhe te Ballkanit po 
instalohej rregjimi komunist. E posacer-
ishte ne Shqiperi. 
Pasuria apo bereqeti me i bukur i asaj kohe 

Nga Prof. Fran Lulgjuraj

KOL MIRI

Vëllezërit 
Mark e Kolë 
Miri (Dedvukaj) 
krenaria 
e Malësisë
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ne at gur – shkembi legjendare ishte besa, 
morali,  respekti, nderi, fisnikria shpirter-
ore dhe dinjiteti personal e familjare, vir-
tyte keto te larta  tradicionale, me te cilat 
jemi krenuar para botes tjeter. S’ eshte e 
tepert te ceket se keto duhet te jene edhe 
sot, por edhe neser moto e jetes apo filozofi 
jetesore per gjeneratat e tashme dhe te 
ardhshme. Civilizimi dhe standarti jete-
sore nuk guxojne qe t’i, zbejne keto tipare, 
ndonese vertet perpjekja per devalimin e 
disave prej ketyre virtyteve, gjoja se i tako-
jne te kaluares dhe se jeta bashkekohore 
dikton e imponon vlera te tjera. 
Markun e Kolen i njofta mjaft mire. Ngase 
deri diku kam qene bashkekohanik me 
ta, gje qe ma lehteson detyrimin te jap 
kontributin tim per perjetesimin e kesaj 
episodie te lavdishme te jetes se tyre. si nje
‘’Mozaik’’ i Beses, dhe keshtu te ngrisim 
nje ‘’permendore me shkronja’’ apo nje 
epope ne proze per keta dy burra te male-
sise. Per fatin tim te mire kam pase rast 
qe nga afer te njihem me ta, te bisedoj 
te takohem e te rri me ta. Nga takimet e 
mia me me keta dy burra kreshnik male-
sore si per shembull, ne dasma, ne rruge, 
ngushellime, festa, e ndenje te tjera, sipas 
zakoneve dhe tradites malesore. Asnjehere 
nuk pata rastin ti degjoj qe ata te flasin per 
vepren e tyre. 
Kjo kuptohet se perkonte me moralin e 
forte e burrerin e tyre, c’ka flet qarte edhe 
per modestine dhe thjeshtesin e tyre, si 
dhe karakterin fisnik shpirterore, Gatish-
meria qe te ndihmosh tjetrin, te sakrifiko-
hesh per te afermin, apo dashamirin qofte 
ai edhe i panjohur, e cmoj dhe e vleresoi si 
virtyt te larte njerezore, kurse te jesh gati 
te japish jeten per tjetrin per t’i qenderuar 
besnik ruajtjes se tradites burrerore, pra 
te jesh gati te behesh viktime per besen 
fjalen – e dhene – e cmoj si gjene me te 
larte, me te shenjet. 
‘’Ideal i Jetes’’. Te tille ishin Marku e Kola 
qe i qenderuan besnik kesaj filozofie jete-
sore – si karakteristike e gjallerimit ne 
trojet tone. Ata qenderuan si vigan dhe 
te paluhatshem ne traditen e vete dhe 
te pareve te tyre,  edhe ne burgjet dhe 
gjygjet e Shkodres dhe Cetines ne Malin e 
Zi. Madje Marku si besimtare i forte dhe 
si njeri i devotshem, nuk pranon ase ne 
gjygje te bej be te rreme, duke besuar ne 
zotin dhe drejtesin, pranon qe ‘’fajin’’apo 

MARK MIRI

pergjegjesin e vepres humane ta mbaje  
per te shpetuar te vllane Kolen. Mirpo 
krejt puna nuk perfundon ne gjygj. Rasti 
e solli qe ushtaret e Toger Babes famekeq 
te arrestojne Kole Mirin dhe te lidhur du-
arsh e cojne ne shtepin e Marash Lushkut 
Dushaj, ku ishte ndezur zjarri per ta pjekur 
e gazepuar Kole Mirin. 
Per ta detyruar te tregoje se ku gjindej Gje-
losh Gjoke Luli, te cilin arriten ta mbajne 
te fshehur per afro dy vjet,  pasi komu-
nistet Shqiptar dhe Jugosllav e kerkonin 
per ta kapur dhe egzekutuar. Kuptohet se
Kola nuk nxorri ze dhe ase qe kishte 
ndermend te fliste nje fjale se ku mshefej 
Gjeloshi qofte edhe nese shkrihet prane 
zjarrit te pamshirueshem. Fati i Koles, por 
edhe gjetja zonjes se shtepise, e cila duke  
sjelle nga jashte dru per ti vene ne zjarre, 
gjoja e harroi deren celur, gje qe ne ate at-
mosfer te zymte dhe ne gjysem terri ishte 
sinjal per Kolen qe t’ua mbathi kembeve. 
Moment qe Kola e shfrytezoi mjeshterisht 
duke ikur me shpejtesi si vetima, ndonese 
i lidhur duarsh u iku partizaneve te Toger 
Babes dhe  naten pa hene dhe me shi neper 
ate rruge pa rruge, kercen permbi gure e 
shkrepa dhe si ai shtegtari i Ndre Mjedes 
‘’perpin rrugen si harusha’’drejt lugut te 
Cemit dhe ia beh ne shtepin e Prele Ucit 
Lulgjuraj ne Cem te Selishtit. Te kota ishin 
ankesat dhe dhe britma karakteristike e 
ushtareve te Toger Babes qe edhe sot e 
kesaj dite ruhen te fresketa, iku Kola, iku 
Miri. . . 
Keshtu shpetoi Kola nga vdekja e sigurte 
qe po e shihte me sy, nga zjarri i druve te 
qarrit dhe shkozave te Bukoviqit, nga i cili 
do t’i dilte shpirti me gazep, por jo edhe 
fjala, madje asnje shkronje se ku gjindej
kusheriri i tij.  Gjelosj Luli. 
Marku e Kola me shembullin e tyre te 

Te flasesh ose te shkruash per Mark e Kole Mirin(Dedvukaj) 
nga Hoti i Malesise se Madhe, do te thote te shkruash per nje 
ngjarje te rralle, per nje biografi interresante qe ka karakter dhe 
elemente te nje historie te shkurter, por te pasur te nje familje te 
thjeshte, modeste, por bujare, fisnike dhe kombetare, me virtyte 
te larta tradicionale, morale, nacionale dhe fetare. Te shkruash 
per keta, korifej te fjales se dhene s’eshte aspak pune e lehte, 
ndonese eshte detyre fisnike qe obligon. Per nje ngjarje te tille, 
unikale ne Historine e Malesise se Madhe
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pashoqe, unikal, ndonese te pa shkoll 
e ne flake te zjarrit shkruan nje faqe te 
ndritshme te librit te tradites sone te la-
vdishme. ‘’Per bese te dhanun’’. Ata me 
vepren e tyre burrerore e njerezore nuk 
deshten te krijojne kapital, as qe kreno-
heshin me kete pune kaq te madhe, por 
e konsideronin kete akt si nje gje te za-
konshme, si pune normale, sic, thonin ata, 
qe do ta kishin bere edhe shume e shume 
burra te tjere nga Malesia ndonese vepra e 
tyre flet vete, ata nuk deshten te flasin per 
te sipas burrerise tradicionale , se trimit 
si takon te flase per vepren e madhe, por 
te tjeret flasin per te, pra,  jo une per vete, 
por te tjeret per mua, per ne. Ka qene ky 
nje specifikim i jetes se Malesorit ne ato 
malet legjendare ne ato majat e thepisura 
nga te cilat thua se malesori u pajis me 
forcen e qenderimit te pa epur, me te ci-
lin u beri balle stuhive dhe rrebesheve te 
shumte nga e kaluara e idhte, por edhe e 
bujshme dhe e lavdishme. Vllezerit, Mark 
e Kole Miri(Dedvukaj), per nje tradite te 
tille dhe duke jetuar ne ato male dhe ne 
ate gur, mbeten te forte si shkembi, te 
pathyesheme te paperulur gjate gjithe 
jetes se tyre karakteristike, aspak te le-

hte, por madheshtore. Vepra burrerore e 
Mark e Kole Mirit i jep kuptim jetes e ben 
ate me te gjalle, me interresante e me te 
pasur e fisnike. Vepra e pashoqe e Mark 
e Kole Mirit mbetet e perjetshme, kurse 
aktoret e saj i ben te pavdekshem. Nje akt 
i tille madheshtore mbushe me krenari jo 
vetem familjaret dhe paseardhesit e tyre, 
por edhe cdo malesore, nderkoh qe vepra 

Shenim i Redaksise   

e tyre eshte edhe mesazh historik, porosi 
e perjetshme. Vleresim qe duhet ta bejne 
patjeter dhe sa me pare,  drejtuesit e Bash-
kise Malesi e Madhe si intitucioni i vetem 
qe i perfaqeson Malesoret ne te gjithe Bo-
ten, duke u dhene nje titull nderi nga nje 
komision i posatshem dhe vleresues per 
ti vene keta dy malesore vigane ne vendin 
qe u takon. 

Vellezerit Mark e Kole Miri(Dedvukaj), jane nga Traboini i 
Hotit, pikerishte per ngjarjen ne fjale Mark Miri eshte denuar 
nga Gjykata e Cetines ne Malin e Zi, me tre vite burge, ndersa 
Kole Miri eshte torturuar per tete muaj me rradhe ne Hetuesi, 
vetem e vetem per te treguar se ku fshihej Kapiten Gjelosh
Luli, e gjithe ngjarja ndolle nga mesi i muajit Dhjetor 1946 deri 
ne fundin e vitit 1948, koh kure prishja
e marredhenieve  ne mes Shqiperis dhe ishe Jugosllavis bene 
qe Mark Mirit ti falet nje vite burge, meqenese jetonin ne ishe 
Jugosllavi, tani nen Malin e Zi,  edhe pse eshte teritore Shqip-
tar dhe me  popullesi po Shqiptare. Mark Miri ka jetuar deri ne 
vitin 1989. 
Ndersa Kole Miri ka nderruar jet ne vitin 1992 ne New York. 
                                                                                                  “Malesia”
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“Një kafe e vogël 
me lahutarin e 
madh, Jonuz  Delaj”

Në vend të hyrjes

Titulli  “një kafe me Jonuz  Delajn”, 
mu dukt se i shkon  per-shtat  këtij 
portreti  kushtuar  lahutarit   dhe 

kantautorit të  njohur të Kelmendit , Malë-
sisë Madhe e më gjërë , pasi  portreti  është  
i vogël (sa një kafe) , në krahasim  me por-
tretin e madh  që  ka  krijuar  me vepren e tij 
mbi gjysemshekullore  “kreshniku”  i lahutes 
Jonuz  Delaj.  Vetëm  interpertimi me lahutë 
i këngëve të kreshnikeve  nga  Jonuz  Delaj 
më bënë të mendoj se kengët e kreshnikeve 
, ndonse linden shekuj para Jonuzit, ato  më 

, ishte një lahutë që kur nuk kishte zënë qa-
xhë (tym nga zjarmi i shtepisë) ,pasi i kishin 
ra  e kënduar  si gjyshi dhe babai i Jonuzit. 
Lahuten në dorë  Jonuzi e kishte marrur 
që  i vogël , madje në moshen 7 vjeçare  ai 
merr pjesë në një organizim që bëhet në 
Kelmend  , me  qellim zbulimin e talenteve 
të vegjël.  Në atë kohë komisioni i vlersimit 
të talenteve , Januzin e vogël e vlerson  si 
lahutarin  më të mirë. E themi lahutarin , 
pasi në organizimin e zbulimit të talenteve 
të vegjël (të reja)  konkuronin edhe  talente 
të veglave të tjera popullore ,  si fyelli , zy-
marja  , çiftelia e deri  te kënga maja-krahut.  
Jonuzi edhe sot  e kujton  atë kohë  kur mori  

Nga  Ndue  BACAJ duken sikur u krijuan  enkas per t’u  kendu-
ar  nga ky lahutar  i Kelmendit , djepit  të 
kreshnikëve. 
Jetshkrim i vogël per lahutarin e madh
Jonuz  Delaj lindi në vitin 1950 , në Nikç të 
Kelmendit , në njërin  prej  bajraqeve  më 
të permendura per trimeri , urti e atdhetari  
të kesaj treve nga më famozet e Shqiperisë 
Etnike.. Jonuzi lindi në një familje patriotike 
, që trojeve shqiptare u dualen zot ndër 
mote e shekuj me pushkë , por edhe me 
këngë të shoqeruar me veglen e traditës , 
lahutën , me të cilen ata  ju kenduan trimave 
e trimëreshave  , ju kenduan virtyteve e vler-
ave të mrekullueshme ketyre trojeve, dhe 

njëkohesisht me këngë e lahutë  u percollë  
nga njeri brez në tjetrin historia, frymzimi e 
lavdia  ndër shekuj…Jonuz Delaj u rritë  së 
pari në shkollen epike të “votres”, shkollën 
që e kishte çdo shtepi fisnike e Kelmendit 
e Malesisë Madhe, që siç shkruante i madhi 
at  Gjergj  Fishta: “Kjo ishte  metoda më 
e aftë per tja dalë qellimit edukativ  ishte 
ajo e maleve tona, ku shkollë e kateder 
ishte asohere votra mikpritëse , ku mësues 
ishte tata, edukatore lokja fisnikeshë ,liber 
kanuni e rapsoditë, kalem lahuta e çiftelia, 
bibliotekë kallzimet e pleqëve  ,disiplinë 
respekti  ndaj të vjetërve, e nderimi ndaj 
gruas e motres… Në shtepin e të parëve të 
Jonuz  Delajt pranë pushkes gjithmon ishte 
e varur lahuta . Lahuta mesohej  e trashi-
gohej brez pas brezi siç  mësohej pushka 
per tu dalur zot trojeve  shqiptare . Si edhe 
mban mend lahutari Jonuz Delaj lahuta  që 
ka prekur me dorë që femijë ishte lahuta  e  
trashigueme prej gjyshit tek  babai i Jonuzit 
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me  i ra lahutes në moshen  7 vjeç dhe më e 
madhe ishte lahuta se  lahutari...  Pas ketij 
evenimenti Jonuzi i vogel thirrej shpesh  
që  t’i  binte e kendonte  lahutes në odat 
malësore  gjatë  mbasditeve dhe neteve 
, kur burrat mblidheshin në shtepiat  e 
njeri-tjetrit ,per zafete , kuvende , lojra e tjer 
, ndersa  Jonuzi i vogel kendonte me lahutë  
kryesisht këngët e eposit të kreshnikëve.  
Keshtu vitet rrodhen e zani mori dhenë , 
se në Nikç të Kelmendit është një djal që i 
bie e i këndon mrekullisht lahutës. Jonuzi 
edhe në ato vite të një fëmijrie të veshtirë 
si per gjithë moshataret e tij , lahuten nuk 
hoqi doret , ai duke u rritur  vijonte të mer-
rte  pjese në të gjitha aktivitete e kohes që 
zhvilloheshin në Kelmend , madje ai shpesh 
thirrej per të kenduar me lahutë , në dasma 
e gezime familjare dhe festa fetare. Ai ken-
doi në logun e bjeshkeve  e logjet e tjera  të  
kohës , si dhe me rastin e festave fetare si 
Shna Prendja e Shna Rroku  e tjer.  Kudo 
ku kendoi Jonuzi  jehoi zeri i tij , shkelqyen 
tingujt e ëmbël  të lahutes , aq sa  me keto 
interpertime  u dukej pjesmarresve se janë 
gjallë e po jetojnë kohen e kreshnikëve , që 
djepin e kanë pasur në trojet e Kelmendit.. 
Jonuz Delaj gjatë ketyre viteve do të  per-
fundonte me rezultate shumë të mira edhe  
shkollen 7 vjeçare të kohës në vendin e tij.  
Në vitin 1966 Jonuz Delaj kujton se ka ecur 
në këmbë  nga Nikçi i  Kelmendit per në Reç 
(të Malesisë Madhe) ,ku me rastin e perku-
jtimit të luftës antifashiste të kesaj krahine 
zhvilloeshin  edhe aktivitete kulturore  ,  me 
kengëtarë , instrumentist e valltarë . Me 
ketë rastë perzgjidheshin  më të miret per 
tu aktivizuar në aktivitete të tjera lokale e 
kombetare. Mbas vitit 1967 që u hap rruga 
e makines  per në Kelmend  filloi një erë 
e re  edhe per lahutarin e ri Jonuz  Delaj. 
Muzikantet e njohur të Shkodres  si Tonin  
Daija  , Gjon Kapedani , Pjeter Gaci , Çesk  
Zadeja  e mbi të gjitha  studiuesi e njohesi i 
shkelqyer i folklorit  Ramadan Sokoli , kanë 
mbetur të pashlyer në mendjen e Jonuzit 
, pasi siç  kujton  ai ata e kanë ndihmuar  
në  aktivitetin e tij aq shumë sa i kanë 
afruar rrugen  per të “shkuar” më lartë , në 
kryeqytetin e Shqiperisë –Tiranë , deri në 
asamblin (shtetror) të  këngëve e valleve… 
Jonuzi   Delaj do të merrte  pjesë per herë të 
parë në festivalin e dytë folklorik kombetar 
në vitin 1968 , e pastaj do të vijonte të mer-
rte pjesë me sukses në të gjitha festivalet 

folklorike  kombëtare të zhvilluara deri sot 
,here pjesë e grupeve të Shkodres e herë e 
grupeve të Malesisë  Madhe . Në vitin 1971 
lahutari  Jonuz  Delaj  do të caktohej  të 
shkonte në  festivalin  ballkanik  të folklorit  
që do të zhvillohej në  Ohër (Maqedoni).  Me 
ketë rast  radiot e asaje kohe do të trans-
metonin  kenget e ketij lahutari.  Enkas per  
ketë festival  Jonuzi  kishte krijuar kengën 
që do ta kendonte vetë me lahutë dhe i 
kushtohej një heroine shqiptare të shekullit 
17-të  , në luften kunder pushtuesve turq 
, Norës së Kelmendit. Duke biseduar per 
ato kohë Jonuzi më kerkoi që tja publikoj 
katër vargje të kesaj kenge që e ka krijuar e 
kenduar që para 46 viteve:
“Në  maje  t’bjeshkëve  të Kelmendit
Mblidhen burrat   n’log  të kuvendit 
Ndër ta  ishin edhe burrnesha 
Nore  trime  sokolesha …”
Pas kesaj pjesmarrje të parë dhe të suk-
seshme  jashtë kufijeve të Shqiperisë , Jonuz 
Delajt ju hap disi rruga per të marrë pjesë 
në festivale  rajonale  apo në organizime të 
tjera , kryesisht  në trojet shqiptare të mbe-
tura jashtë kufijeve politik të vitit 1913 të 
republikes të Shqiperisë e tjer.   Në vitin 1973  
Jonuz  Delaj  perseri do të ishte pjesmarres  
në festivalin e Ohrit  , si dhe në organizime të 
tjera  folklorike e muzikore në Mal të Zi. Më 
ka mbetur në mendje tregon  Jonuzi  ken-
ga “Lahutari i Bjeshkëve” të cilen e krijova 
enkas kur dhashë koncerte në vitin 1978  në 
trojet shqiptare nën Malin e Zi. Por viti më i  
pa shlyer per Jonuz  Delajn ka mbetur viti 
1980  , kur  me  rapsodin dhe kanautorin e 
e njohur  Sali  Mani do të shkonin  në per-
berje të grupit  të  Radio-Shkodres  dhe do 
të  jepnin disa koncerte në trojet shqiptare 
të Kosovës kreshnike.. Jonuzit i kujtohet 
se  Sali Mani kishte pergatitur një këngë 
të mrekullueshme per Hasan  Prishtinen , 
por kjo kengë nuk u lejua të kendohet , ndaj 
thotë Jonuzi unë kam qendruar tërë naten  
bashkë me Sali Manin  per të krijuar  një 
kengë tjeter që do ta kendonte  në të neser-
men . Kënga kishte titullin domethenës “ 
Mirse të  gjejë  Kosova  trime”.  Per çudi 
kjo këngë u lejua të kendohet nga kenge-
tari Sali Mani . Kenga siç dihet u bë hit në 
tërë Kosoven , në trojet e tjera shqiptare  e 
kudo në Botë ku jetonin shqiptar…Vlenë 
të theksohet se ndonse pushteti komu-
nist censuronte rreptë artin e kulturen në 
Shqiperi , kur na nxjerrnin jasht shtetit (per 

aresye politike në arenen nderkombetare ) 
dukej se na toleronin disi në kenget e vallat 
tona . Jonuz Delaj ndër mote ka qenë edhe 
një adhurues i hershem  i patriotit  e poetit 
kombetar  At Gjergj Fishta , ndonse ky 
gjeni ishte  i  ndaluar nga regjimi komunist 
. Jonuzi që në atë kohë  i  kishte kushtuar  
Fishtes  një këngë kuptimplotë (per kohen) 
, që Jonuzi  thotë se e kendonte  me zë të 
ulët , vetem per vehte. Disa nga keto vargje 
edhe me deshiren e Jonuzit  menduam ti  
citojmë :
“Ti me  më falë lahuta  shqiptare 
Ti me  më falë o Fishta ynë gjeni 
Kengët e tua  kurr  nuk  mund  t’i  këndova
Se vinte  “deti” , besa “hova –hova” 
Edhe pse muza e ime  ishte e gjanë…”
Në vitin 1991  Jonuz Delaj merr pjesë në 
festivalin  folklorik Europian që u zhvillua 
në Ankara të Turqisë , ku pati mjaftë suk-
ses. Në vitin 1995  grupi folklorik i Malesisë 
Madhe  do të  ishte fitues i festivalit folklorik 
kombetar që u zhvillua në qytetin e Beratit 
, dhe si i  tillë më pas do të perfaqesonte 
Shqiperinë me mjaftë sukses në një  festival 
nderkombetar në Francë.  Jonuz  Delaj do 
të ishte një ndër perfaqesuesit më dinjitoz  
e të vlersuar të grupit folklorik të Malesisë 
e Shqiperisë. Vlenë të theksohet se Jonuz 
Delaj ishte pjesmarrës edhe në të gjitha 
aktivitetet kulturore lokale e më gjërë , si 
dhe ishte një punonjës  i palodhur dhe i 
dalluar  në punen e tij , aty ku punonte , e 
veçanarisht në ato veprat e kohës… 
Jonuz  Delaj si një patriot që e don pa hile 
vendin e vet , e kishte perjetuar me dhim-
bje të madhe vitin e mbrapshtë 1997 në 
Shqiperi . Ketij viti i kishte kushtuar  një 
kengë me titullin domethënës  : “Një andërr 
me Pashko Vasen”, kengë që sipas deshires 
të lahutarit Jonuz  Delaj po e citoj:
 “Një anderr me Pashko Vasen” 
“Në krisma të plumbave  në gjumë sa rashë 
Pashko Vasen në anderr e pashë
Erdhi si hije e ngadalë më thotë  
Burrat kombi ku i ka sot ?
Zot ça asht per ty Shqipni 
A prapë mbeta me krye në hi 
Po Zot ç’ka lahuta e mjerë 
Që  në atë gozhdë paska mbetë vjerrë 
A thua  s’din  kerkush me i  ra 
Që  në gjakë e në lotë kenka la 
Pashko Vasa o atdhetar  
Besa besë jam  lahutar 
Por më ka mbetë e shkreta varë 
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Se ditë per ditë mja bajnë ka i varrë 
Baj me knua  ,s’punon ma zani 
N’gjakë  lahuta e  n’gjakë vatani.”.
Ndersa në vitin 1999 Jonuzi  do të merrte 
pjesë në festivalin  tregues të vlerave folko-
rike , së bashku me grupin Çam. Festivali 
ishte organizuar nga  Universiteti  i  Bolonjes 
(Itali), ku edhe u zhvillua ky festival.  Në 
vitin 2000 Shoqata Ndërkombetare  “Bie-
nale  di  Venezia” , do të organizonte  fes-
tivalin  folklorik dhe etnografik . Jonuzi në 
ketë festival perveçse ka interpertuar  kengë 
me lahutë nga  Eposi i Kreshnikëve , plus 
lirika (rreth 20 minuta) , ai  edhe ka folur 
per vlerat e lahutës  dhe ndertimin e saj 
si instrument popullor  shumë i hershem.  
Mbasi festivali zhvillohej në Venezia , Jonuz  
Delaj do të kendonte edhe një këngë lirike 
që kendohej që heret në Shkoder e Malësi 
dhe  i kushtohej kohës të Venedikut. Disa 
nga keto vargje po i kujtojmë si më poshtë :
“Na vinë barkat me bajama 
Me bajama  venedikut  
Me ja plasë zemrën  ashikut 
Ashik  kjosh , ashik mos kjosh 
Në maje t’bjeshkëve  ti  dimnosh…”
Kjo kengë (veç të tjerave) u duartrokitë 
gjatë nga të pranishmit… 
Disa nga vlersimet  e punës dhe vepres të  
Jonuz  Delajt
Per aktivitetin e tij si lahutar e kantautor 
(folkloric) z. Jonuz  Delaj  është vlersuar me 
medalje , çrtifikata , diploma,  tituj  , çmime 
fituese etjer , disa nga të cilat mendova ti 
rendis si vijon:
1.Medalja “Naim  Frashëri”,- nga presediumi 
i kuvendit popullor.. (1979).
2.Medalja  e  Punës , - nga presediumi i ku-
vendit popullor (1985).
3.Çmimi  i parë (si grup folklorik i rrethit  
të Malësisë  Madhe) në vitin 1995 në Berat.
4.Fitues  i çmimit  “Lahutari më i mirë” , 
Lezhë 2003.
5.Çertifikatë mirnjohje  per kontributi e 
shquar në rapsodinë  shqiptare.(dhënë nga 
qendra kombetare  e veprimtarise folklor-
ike-Tiranë). 
6.Çertifikatë pjesmarrje në festivalin e 
katërt folklorik kombetar  , të rapsodëve 
dhe instrumentisteve popullor –Lezhë 2005.
7.Diplomë e instrumentistit popullor , fitues 
i çmimit “Lahutari më i mirë” ,Lezhë 2005.
8.Çertifikatë pjesmarrje në festivalin folk-
lorik kombetar , Gjirokaster 2009.
9.Çertifikatë mirnjohje , Tuz -2009.

10.Diplomë e vendit dytë  në festivalin 
folklorik tipologjik kombetar të rapsodëve  
e instrumentisteve popullor , Lezhë -2010.
11. Titulli “Qytetar  Nderi “ i Bashkisë Ko-
plik.
12.Çertifikatë nga komuna Klinë (Kosovë) 
si interpertuesi më i mirë (2014).
13.Çertifikatë mirnjohje nga komuna Klinë 
, qershor 2014.
14.Çertifikatë pjesmarrje në festivalin folk-
lorik kombetar të rapsodëve dhe instru-
mentisteve , organizuar nga Ministria e 
Kultures ,Qendra kombetare e veprimtarive 
folklorike , Bashkia Lezhë.
15.Tutulli  “Lahutari i Malësisë” , dhënë nga 
revista “Fjala” -2014.
16.Mirnjohje nga Muzeu Etnografik i Malë-
sisë , Lekaj-Tuz -2016.
17.Çmimi i  mirnjohjes nga Shoqata artistike 
“Buna 2” dt.25 janar 2017  e tjera të cilat 
besoj se do t’i  plotesojnë fotot e ketyre 
vlersimeve që “shoqerojnë” ketë portret.
Jonuz  Delaj është jo vetem një lahutar  i  
mrekullueshem , por edhe një krijues tek-
stesh të kengeve që shumicen i ka kenduar 
vetë , ku  disa nga keto këngë janë edhe 
poezi të mirfillta të krijuara e “lmuara” si 
një poet i vertet. 
Në vend të  një epilogu

Per të gjithë ketë aktivitet  të sukseshëm në 
fushen e folklorit , z. Jonuz  Delaj falnderon 
edhe  fatin  e madh që ka lindur e rritur  në 
një trevë si Kelmendi ku folklori në pergjith-
si e lahuta në veçantin kanë pasur e kanë 
djepin e tyre të pa-mort ndër shekuj.  Në 
Kelmend çdo shtepi ka pasur lahutë  dhe 
shumë kelmendas janë të njohur si lahutar 
të mrekullueshem , madje ketu  edhe femrat 
i bien e kendojnë lahutës . Prandaj thotë 
Jonuzi  disave  prej tyre nuk po mundem  
pa jua  permendë  emrat si :  Ndue  Biboçi ,  
Prenash  Zefi  , Gjeto  Gjon  Vuktilaj  , Martin  
Lleshi  , Prekë  Gjon  Luca  ,  Dedë  Pati  (i 
cili dinte  thuajse gjithë ciklin  e këngëve të 
eposit të kreshnikëve) ,  Pretash  Nila  ,  Ni-
kollë  Loshi  ,  Zef  Prekë  Mirashi  e  deri te 
lahutarja  e re Vera  Qosja  e tjer  e tjer  , që 
ndonse per momentin   nuk po mundem  tju 
a kujtoj të gjithve emrat  ,  emrat e tyre janë 
të skalitur në perjetsi në trojet e Kelmendit 
, djepit të kreshnikëve dhe lahutarëve që  
kenduan , këndojnë e do të  këndojnë sa të 
jenë jeta…  Jonuz  Delaj është  një nga ata 
që linden e rriten trojet e Kelmendit , dhe 
njëkohësisht edhe një nga lahutarët më të 
medhenjë të të gjitha kohrave  në Kelmend 
, Malësi të  Madhe dhe në të gjitha trojet 
shqiptare  të “Lahutës”…
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Nisur nga fakti, se vetem pak dite me 
pare ne New York, malesort e ardhur 
ketu,  e kryesisht ata nga trojet tona 
shqiptare ne Malin e Zi. Grumbulluan jo 
pak por 120. 000 dollar per rikonstruk-
sionin e Katedrales ‘’Katolike’’ te Tivarit, 
ne teritorin shteteror Malazez. Duke e 
cuar ne 450. 000 dollar shumen e parave 

A flitet shqip në 
katedralen e Tivarit?!

te mbeledhura po per kete katedrale 
deri tani, derisa edhe vete Prifterinjet qe  
vine dhe i marrin kane then se mjafte. Pa 
dashur aspak qe te merrem me ata qe 
i japin keto shuma parash, pasi eshte e 
drejta e tyre se ku do ti cojne apo inves-
tojne, fitimet dhe kursimet e tyre. Persa 
u takon organizatoreve, si dhe atyre qe 

vine e i kerkojne keto shuma parash te 
majme, dhe qe jane perfaqesuesit e kish-
es katolike
ne Mal te Zi, si dhe ata qe e ushterojne 
kete veprimtari edhe ketu ne SH. B. A. 
E konkretishte ne New York, deshiroj te 
parashtroj disa ceshtje te cilat kane te 
bejne me kete lloj kontributi sic eshte 
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ndertimi i kishave shqiptare ne Malin 
e Zi,  apo rikonstruksioni i tyre. Sic po 
ndolle
aktualisht me Katedralen ‘’Shqip-
tare Katokike’’ te Tivarit, ose te qua-
jtura ndryshe vepra kulti. Nese vertet 
keto para i sherbejne Ceshtjes sone 
Kombetare, sic jane ruatja e Gjuhes, 
Tradites, Historise, e Besimit Fetar ne 
rastin konkret atij katolik e tjer. Apo jo 
pasi mendoj se ata qe i dhurojne keto 
shuma parash keshtu e dine prandaj 
edhe i japin. Sepse ne te kundert jam 
shume i sigurte se ata kurrsesi nek do ti 
jepnin. 
Per te sqaruar si ata qe i japin si edhe 
ata qe i marrin, si dhe ata qe i organizo-
jne keto mberemje apo darka festive e 
parambeledhese, ku kurrsesi nuk mun-
gon ase muzika, fatmiresishte ende jo 
Malazeze. 
Po parashtroj pyetjet dhe argumentet 
kundershtues te ketij veprimi, sic une e 
mendoj se duhen trajtuar
e sqaruar me pas,  nga ata qe bejn orga-
nizime dhe investime te tilla. 
Sipas shifrave zyrtare Komuna e Tivarit 
ne Malin e Zi ka kete perberje popullesie. 

Pa harruar se Tivari eshte qendera e te 
gjithe katolikeve ne Malin e Zi. Konk-
retishte Tivari ka 40. 037 banore nga 
keta Malazez 18. 919 banor, Serbe 11. 
084 banor, Shqiptar 3. 046 banor, Mysli-
man 2. 575 banor, Boshnjak 919 banor, 
te pa caktuar 1. 584 banor, te tjere 1. 652 
banor. Pra sic shihet nga te dhenat zyr-
tare shteterore Malazeze per numerin e 
katolikeve ase qe behet fjale, nderkohe 
qe per te mos paragjykuar azgje dhe 
askend drejtueseve te katedrales se 
tivarit dhe konkretishte Arqipeshkevit 
Mon. Sinj. Rrok Gjonlleshaj
i cili eshte nga Prizereni, i kerkoj qe sa 
me pare te beje publike numerin e besi-
mtareve Shqiptare Katolik qe e frekuen-
tojne Katedralen e Tivarit, si dhe numer-
in e pergjithshem te shqiptareve katolik 
qe kane mbetur ne te gjithe Malin e Zi. 
Pasi sipas disa te dhenave qe ne kemi 
kan mbetur vetem afer 7. 000
nderkohe qe ka te dhena se ky numer 
eshte edhe me i vogel. E per me teper 
dhe jo large por vetem dy vite me pare. 
Ishe Arqipeshkevi i Tivarit Mon. Sinj. Zef 
Gashi kur erdhi dhe mori po per kate-
dralen e Tivarit 250. 000 dollar te mbled-

hura pati deklaruar se ne katedralen e 
Tivarit mesha nuk predikohet ne gjuhen 
shqipe. Valle c’fare po ndolle flitet apo 
nuk flitet shqip ne katedralen ‘’shqip-
tare’’te tivarit. Edhe pse drejtuesit e saj 
jane shqiptare dhe ne emer te shqip-
tareve. Prandaj ne keto kushte ju lutem 
zoterinjeve Menaxhues, Paradhenes,  
Parambledhes, e Parashperndares, a’ e 
dini realisht se c’fare po beni
apo mjafton nje betim ne nje kryq i c’far-
edoshem qofte ai,  edhe kure behet ne 
tre vende. Dhe kur xhdo kushe e sheh 
dhe e din, se edhe struktura e ndertimit 
te Katedrales se Tivarit e Dekoruar dy 
here
nga Josif Broz Tito per pune te mire, 
eshte e stilit Ortodoks. Ju lutem zoterin-
je duke me mirkuptuar realishte, sepse 
ky nuk eshte vetem shqetesimi ime, 
na sqaroni dhe ktheni syte njeher, nga 
shkollat shqipe ne Sh. B. A.  Sepse vetem 
pas pake viteshn, nuk do te keni se kujt 
ti flisni,  nga Podiumet ne Gjuhen
Shqipe,  ase ne Mal te Zi , ase ketu ne 
Diaspore. 

                        Vasel Gilaj
                                       New York
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tonte nje harte te re politike te Gadishullit 
te Ballkanit te roberuar nga Perandoria 
Osmane. Kongresi per shkak te gjendjes 
faktike ne terren nuk pranoi ta hartonte 
harten politike te Evropes Juglindore ne 
baze te parimit te kombesise, por vendimet 
u moren sipas interresave te njeres apo tje-
tres fuqi te madhe. Ne Kongresin e Berlinit 
edhe perkunder peticioneve protestuese 
per moscoptimin e trojeve shqiptare, te 
derguara nga Lidhja Shqiptare e Prize-
renit, Fuqite e Medha duke identifikuar 
shqiptaret ne masen 70% te Islamizuar nga 
turqit, pa ndonje hezitim vendosen qe tokat 
shqiptare te behen placke tregu ndermjet 
Perandorise Osmane, Greqise, Bullgarise, 

edhe vetem nga spekteri fetar, te varet nga 
nje pushtet ne kufinjet e tij, aq me teper, 
kur ai gjendet ne perandorine turke’’, duke 
aluduar keshtu ne faktin ese kryedioceza e 
Tivarit ne vitin 1876 i ishte bashkuar asaj 
te Shkodres, e cila aso kohe gjendej brenda 
kufijeve Osmane. Lutjen e
knjazit te Malit te Zi, Strossmayeri e pranoi 
krahapur, pasi ideja e tij per nenshkrimin 
e konkordatit ne mes te Selise se Shenjte 
dhe Unionit te Sllaveve te Jugut, gjegjesisht 
Rusise dhe Serbise, kishte pasur mossuk-
ses, Keshtu bisedimet ne mes te Malit te 
Zi dhe Selise se Shenjte, te filluara me pare, 
te cilat Rusia i shikonte si dinakri politike, 
perfunduan me 18 gusht te vitit 1886 me 

Si ju dhanë kishat 
katolike Malit të Zi

Nga Dom Nike Ukgjini

Serbise dhe Malit te Zi. Principata e Malit 
te Zi, pos te tjerash, kishte perfituar, trevat 
me etni shqiptare si Podgoricen, Tivarin, 
Kolashinin, Plaven dhe Gucine, Rugoven, 
kurse ne vitin 1880 edhe Ulqinin. 
Coptimi i trojeve shqiptare pati pasoja jo 
vetem politike, por edhe pasoja te renda 
fetare. Dioceza e Tivarit, me vendimet e 
Kongresit te Berlinit, vertet nuk gjendej 
brenda shtetit islamik, por te nje shteti te 
krishter, mirpo sllavoortodoks dhe per te 
nga kjo kohe fillon momenti i ri i ballafaqim-
it te drejtperdrejte me sllavoortodoksizmin.   
Ne lidhje me marrjen nen kontroll te Di-
ocezes se Tivarit, e cila tashme gjendej ne 
treven e Malit te Zi, 
knjaz Nikolla qe ne vitin 1878 I ishte drejtu-
ar per ndihme ideologut te ‘’unionit sllav’’,  
ipeshkvit te Gjakoves Josip Juraj Stross-
mayerit (1815 – 1905). duke kerkuar prej 
tij qe te ndermjetesoje tek selia e Shenjte 
(Vatikani) per kinse riperteritjen e diocezes 
se Tivarit. Me ate rast knjazi i Malit te Zi,  
Strossmayerit i shkroi edhe kete, ‘’Mali i Zi 
si shtet i pavarur i pranuar nuk mund te 
pranoje qe nje pjese e shtetaseve te tij,  qofte 

Kongresi i Berlinit i thirrur me 13 
qershor te vitit 1878 nga Fuqite e 
Medha per te rishikuar traktatin e 

Shen Stefanit, kishte marre persiper te har-
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nenenshkrimin e konkordatit me 14 nene, 
i cili u ratifikua me 7 tetor te te njejtit vite. 
Me kete konkordate Kryedioqeza e Tivarit, 
nga aspekti kishtar iu nenshtrua drejperse-
drejti Selise se Shenjte(Vatikanit), ndersa 
nga ana tjeter ishte nen kontrollin e plote te 
Principates  se Malit te Zi. Me kete konkor-
dat, te nesermen me 8 tetor te vitit 1886, me 
dekretin e Papes, Leonit te XIII, per shkak 
te situates imponuese te krijuar ne terrren 
shkeputet lidhja e dioqezes se Tivarit me 
kryedioqezen e Shkodres. Me sugjerimin e 
ipeshkevit Strossmayer dhe sipas vullnetit 
te knjaz Nikolles, Selia e Shenjte me 8 tetor 
te vitit 1886, emeroi per kryeipishkev te 
ri te kryedioqezes se Tivarit franceskanin 
Shimum Milinoviqin, nga Dalmacia (1886 
-1910)te cilit njeherit iu vertetua titulli i 
trashiguar nga shek XV ‘’Primas Serbiae’’. 
Kryeipeshkvi Milinoviq, tashme si Primas 
tutius Serbiae, se bashku me princin Nikolla 
dhe Strossmayerin, te prire nga ideja per 
bashkimin e sllaveve te jugut, bene projek-
te per asimilimin e shqiptareve katolik te 
vendit. Ne vazhden e ketij projekti, pos te 
tjerash, ishte edhe futja e liturgjise kishtare 
ne gjuhen e vjeter sllave (starosllavene), 
alfabeti glagolice, ne kryediqezen e Tivarit 
(ne vitin 1895)si dhe angazhimi i prifter-
injeve Kroat, per te vepruar nder famullit 
shqiptare. Pushteti Austro – Hungarez, i 
cili ne vitin 1873 kujdesej per shqiptaret ka-
tolik ne Ballkan, ndaj kesaj cmendurie dhe 
shume fenomeneve te tjera diskriminuese, 
te cilat vazhduan te kryhen edhe ne kohen 
e pasardhesit te tij kryeipeshkvit Nikolla 
Dobriciq(1912 – 1955) shprehej si kunder-
shtar i perbetuar.   
Shkeputja e famullive katolike nga kryedi-
oceza ame
 Kryediocrza e Tivarit me nje histori te 
lavdishme, aq edhe tragjike ne kete pjese 
te Ballkanit, per shkak te situates konfuze 
te krijuar ne rrethina, ne vitin 1878 humbi 
kater famullite e veta bregdetare: Shush-
anin, Brcin, Kastel Lastva(Petrovci i sotem) 
dhe Spicinte cilat kaluan ne kopetencen e 
diocezes se Kotorrit, kurse me vendimet 
e Kongresit, perfiton famullite nga terito-
ri i Bunes. Ulqinin, Salcin, Shengjergjin, 
Shenkollin, dicka me vone edhe famullin e 
Podgorices, Triepshit, dhe Kojes se Kucit. 
Sipas relacionit te vitit 1908 te kryeipesh-
kevit Milinoviq, kjo kryedioceze kishte 12 
famulli me 4 qendera katolike ne Vir,  Rjeka 

Crnojeviq, Danilovgrad dhe Nikshiq. Sipas 
relacionit ne fjale gjendja statistikore ne 
fammulit qe ishin marre nga dioceza e 
shkodres ishte kjo. Podgorica 65 Familje 
me 240 besimtar, Koja e Kucit 68 familje me 
425 besimtar, Triepshi 189 familje me 1174 
besimtar Ulqini se bashku me filialet Zogaj,  
dhe Pistull kishte 125 familje me 493 besim-
tar, Shen Nikolli 60 familje me 385 besimtar, 
Shen Gjergji 30 familje me 240 besimtar, 
Salci 126 familje me 680 besimtar. Gjithsejt 
663 familje me 3. 637 shpirtra. Preng Doci 
(Primo Dochi)deri- ateher meshtar ne di-
ocezen e Lezhes,  e nga viti 1888 abat ‘’ab-
batiae nullius’’ i Mirdites, i cili per nje kohe 
qenderoi ne Cetine, ne relacionin e tij nga 
Tivari drguar ne vitin 1883 Kongrekacionit 
per perhapjen e fese, ne mes tjerash thote, 
se pervec ne Cetine, e Rijek ku jetonin 92 
katolik nga Shkodra, te tille ka edhe ne 
Nikshiq dhe ne Danillovgrad. Ne vazhdim 
te relacionit, abat,  Doci, shton se Qeveria 
e Malit te Zi, nuk duron kurrfare ndrhyrjeje 
te jashtme ne principaten e vet. qofte laike 
apo fetare. Konferenca e Ambasadoreve te 
Londres, e cila ne vitin 1913 definitivisht vu-
losi ne menyre arbitrare coptimin e trojeve 
shqiptare nga trungu i Atdheut, ku pothu-
ajse gjysma e Popullesise mbetet jashte ku-
fijeve shteterore, ne veri te Shqiperise beri 
qe famulli te tera katolike si Traboini me 9 
fshatra dhe 1. 276 shpirtra, Gruda 15 fshatra 
dhe 2. 242 shpirtra, Vuksan – Lekaj 5 fshatra 
dhe 397 shpirtra dhe Kllezna 235 shpirtra, 
dhe qe do te thote se edhe 4140 besimtar 
Shqiptar Katolik mbeten nen shtetin e 
Malit te Zi. me vone ishe Jugosllavia duke 
iu shtuar edhe mijera shqiptareve te tjere 
qe u shkeputen nga shteti ame Shqiperia. 
famulli te cilat gjithsesi deri ne viti 1923 ne 
aspektin juridiko – kishtar mbeten pjese e 
kryeipeshkevise se Shkodres. 
Mali i Zi, per shkak te mosperputhjes se ku-
fijve shteteror me ato kishtare duke apeluar 
vazhdimisht tek Selia e Shenjte (Vatikani)
per harmonizimin e kufijeve, beri qe Selia 
e Shenjte, pas marrjes se informatave te 
sakta ne terren ne vitin 1920 nga delegati i 
saj Ernesto Koci me shkresen nr. 688/23 dt. 
8 mars 1923, me qellim qe ketyre famullive 
te cilat gjinden ne teritorin e Jugosllavise 
t’u sigurohet kujdesi shpirterore, t’i jep-
en si ‘’Administrature Apostolike’’.  Nen 
administrim te perkohshem deri tek nje 
vendim tjeter, kryeipeshkevise se Tivarit. 

Ne lidhje me kete vendim te ‘’Kongregates 
per Ungjillizimin e popujve’’, kryeipeshkevi 
i Shkodres imzot Lazer Mjeda (1922 – 1935) 
ne letren e tij nr. 223/dt 24 mars 1923 njofton 
kryeipeshkevin e Tivarit imzot Nikolla Do-
brociq (1912 – 1955), i cili qe me pare ishte 
ne pritjen e ketij vendimi. Selia e Shenjte, ne 
shenje mos pajtimi me vendimet arbitrare 
te Fuqive te Medha
La famullite e lartpermendura edhe pas 
shkaterrimit te kishes ne Shqiperi (1967), 
nen administrimin e perkohshem te kryedi-
oqezes se Tivarit deri ne vitin 1967. Duhet 
theksuar se, edhe kisha katolike e Gucise, 
e cila kishte 40 shtepi me 300 besimtar, per 
shkak te percaktimit te kufijeve shteterore 
ne vitin 1925 u shkeput nga famullia e Selces 
dhe u vu ne administrimin e diocezes se 
Shkup – Prizeren. 
Sipas te dhenave statistikore si rezultat 
i coptimit te trojeve shqiptare rezulton 
se jashte kryedioqezes se Shkodres duke 
dhogaritur ketu ne rangun e fammullive 
Podgoricen dhe Gucine, te cilat ne kryedi-
ocezen e lartpermendur nuk kane figuruar 
si te tilla, kane mbetur 10 famulli me 8. 087 
besimtar katolik, Kryedioceza e Tivarit pa 
keto fammuli kishte ngelur me 3. 095 besi-
mtar. 
Ndeshkimet Malazeze mbi Shqiptaret 
Katolik
Principata (Mbreteria) e Malit te Zi duke 
qen e vetdishme se nuk do ta kishte te lehte 
me asimilimin e shqiptareve, perdori masa 
diskriminuese veprimi. Ne kete kohe Gja-
kova dhe Peja duke qen ne administrimin 
e Malit te Zi, qeveria e tij per ta frigesuar 
shpirtin e besimtarit katolik, ne vitin 1913 
ne Janosh afer Gjakoves mbyti me bajoneta 
atdhetarin, bariun shpirterore, ate Luigj 
Paliqin ‘’Gazeta Neue Frei Presse’’me 20 
mars 1913 per kete ngjarje nder te tjera 
shkruan. ‘’Pas sinjalit qe dha prifti Ortodiks,  
ushtaret iu hollen Franceskanit, i shqyen 
habitatin, ia hoqen nga trupi dhe pastaj 
nisen ta godasin me kandaket e pushkeve. 
Ate Luigji ra perdhe me disa brinje dhe 
kocka te thyera, ata e pyeten priftin e pla-
gosur rende nese ai tanime do te vendoste 
per te nderruar fene e tij, prifti tundi koken. 
Perseri foli i qete.  Nuk e braktise fene time, 
nuk e thyej besen!’’ Ate Luigjit ju vervit nje 
bresheri tjeter kandakesh
Nje ushtar e shtyu fort bajoneten  ne 
mushkerite e priftit katolik. Dhe jeta e tij 
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mori fund. Me kete vrasje sikur iu happen 
shtigjet kishes ortodokse nacionaliste per 
te vazhduar ate qe qeveria e kishte iniciuar 
me pare Keshtu me bekimin e saj, jashte 
cdo mendjeje te kodeksit te krishtere, ne 
vitin 1913,  ne Gjakove
me rrethina u be ripagzimi i dhunshem i 1. 
200 katolikeve. Sipas shtypit Austriak, po ne 
kete vit, ne rrethin e Ulqinit gjithashtu ishin 
ripagezuar edhe 300 besimtar katolike. Sip-
as te dhenave ripagzime te tilla ne grupime 
me te vogla ka pasur edhe ne vebde te tjera. 
Ne vazhdim shtypi Austriak tregon rastin 
se ne Kosove pas largimit te Turkut dhe 
ardhjes se pushtetit te ri Serbo – Malazez, 
kur disa qindra ‘’Laramane’’detyroheshin 
ne kishen ortodokse te pagezoheshin, e 
kur kerkonin qe te riktheheshin ne kishen 
katolike pushteti serbo – malazez duke mos 
lejuar te behet kjo u thoshte ‘’ose Mysliman, 
ose Ortodoks, por jo Katolik’’. Synimet e 
qeverise nuk u mjaftuan me kaq. Ajo per 
ti marre nen kontrollin e plote, ne zonat 
kufitare organizoi ekspedita ndeshkuese 
ushtarake te parreshtura, te cilat vazhduan 
edhe gjate vitit 1914. Nga ky represion i 
kryer ne vitin 1913 nga Gjakova me rrethina 
per ne Shqiperin Veriore jan shperngulur pa 
kthim 2000 banore. Kurse ne vitin 1914 nga 
Hoti e Gruda u shperngulen per ne Shkoder 
gjithashtu pa kthim 500 familje katolike. 
Ne vazhden e ketij diskriminimi ishte edhe 
mbyllja brenda kesaj Mbreterie e te gjitha 
shkollave katolike ne te cilat mesohej gjuha 
shqipe ,  pikerisht ne vitin 1913. Qeverisja 
Serbo – Malazeze gjithnje mbante nen 
mbifqyrjen e vet rigoroze te gjithe kleriket 
katolik qofte ata shqiptar qofte ata italian, 
duke i konsideruar ata si agjente te huaj, te 
cilet sipas tyre deshironin te destabilizonin 
vendin. 
    

Shenim i Redaksise               
Sipas te dhenave te perpunuara ne vitin 
1973 nga ‘’Shematizimi i Kishes Katolike’’, 
ne ish-Jugosllavi. Aso kohe ne Malin e zi 
kan jetuar 17, 998 besimtar Shqiptar Ka-
tolik, si dhe 5181 te shperngulur, qe do te 
thote se numeri i tyre ishte i perbere prej 
23. 179 personash. Nderkoh qe Arqipesh-
kevia e Tivarit ne vitin 2005,  rapoprton 
se ne Malin e Zi jetojne 11, 829 besimtar 
Shqiptar te besimit Katolik. nese u refero-
hemi ketyre te dhenave rezulton se aktu-

alishte ne Malin e Zi jetojne vetem 7000 e 
ndoshta edhe me pak, besimtare Shqiptar 
Katolik. Duke na cuar ne faktin se per 44 

vite, po te nisemi nga viti 1973, nga Mali i 
Zi jan larguar rreth 16, 000 katolik.                                   
                                                            “Malesia”
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1. Qysh ne kohen e Kryengritjes se Pare 
Serbe me 1804, me Karagjorgjin ne krye, i 
cili ka prejardhjen pikerisht nga Kelmen-
di,  Malesoret, bashkepunuan edhe me 
serbet, pa napolona dhe ky bashkepunim 
vazhdoi edhe me vone. Keshtu, bajrak-
tari i Hotit, Cun Mula, dhe vojvoda Asnik 
Mirashi(Hasan Nika Camaj)me 10 mars 

DED GJO LULI DHE ISA BOLETINI HIPUR MBI NJË MAKINË USHTARAKE NË PODGORICË, VITI 1910

Malazezët urdhëruan 
Ded Gjo’ Lulin të nis 
kryengritjen

1873 i derguan nje leter nga Podgorica Min-
istrise serbe te Puneve te Jashtme, permes 
Leke Ivanit nga Triepshi, ne te cilen ofrohet 
bashkepunimi dhe kerkohet ndihma ne 
luften kunder turqeve. Per bashkepunim me 
serbet u deklarua edhe Prenk Staka, prijes i 
Kelmendit. Kesaj kerkese iu bashkengjiten. 
Kreret e Kastratit, Triepshit, Traboinit dhe 

Grudes. Ky bashkepunim u fillua nga Franc 
Mauri, meshtar katolik, me prejardhje nga 
Sllovenia, qe sherbeu ne keto vise. 
2. Kur Malazezet tentuan per ta pushtuar 
Podgoricen ne vitin 1832, bashke me ta ishin 
edhe te gjitha fiset shqiptare fqinje(Hoti, 
Gruda, Triepshi, Kastrati, Kelmendi, dhe 
Shkreli), thekson dr, Branisllav Kovaceviq, 
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duke iu referuar shkrimit te gazetes ‘’Glas 
Crnogorca’’ Nr. 17 date 24 prill 1899. Te mos 
shkojme me tej!
3. Mali i zi edhe pse ishte me i vogli dhe 
ekonomikisht me i dobti shtet ballkanik, 
kishte pretendime ndaj Shqiperise, ai ishte 
i vetmi ne qender te vemendjes si faktor me 
ndikim te madh per shkak te lidhjeve te tij 
me Levizjen Clirimtare Shqiptare. Kesaj i of-
roi ndihme ushtarake dhe materiale, keshtu 
qe, me ne fund, edhe perfitoi me se shumti 
me pjesmarrjen e malesoreve ne anen e Mal-
it te Zi ne Luften e Pare Ballkanike kunder 
Turqise, sepse i perfitoi shume bajraktare 
dhe vojvode per kete veprim luftarak. 
4. ‘’Glas Cernogorca’’ Nr. 43. 1912 konsta-
ton se ‘’Malesoret u ndihmojne heroikisht 
trupave tona’’kurse konsulli serb nga Cetina 
e lajmeroi Beogradin me 30 tetor 1912 se 
‘’per turqit eshte fatekeqesi e madhe, kurse 
per malazezet fat i madh qe malesoret jane 
perkrah me malazezet’’. 
5. Ja si e sheh bashkepunimin e Krajl Ni-
kolles me fiset shqiptare te Malesise, Vl-
ladan Gjorgjeviqi, burre shteti dhe historian 
i njohur serb.  Ai shkruan ‘’Mali i Zi po ben 
perpjekje te jashtezakonshme per t’i bere 
per vete malesoret katolik ne Shqiperi. Ci-
lido qe vjen ne Cetine, pranohet nga Krajl 
Nikolla, keshtu qe, shume malesore vijne 
ne Cetine vetem per nje napolon dhe pasi 
kthehen ne shtepi, qeshin me ‘’kaurret e 
marre’’!?
6. Ne vitin (1896), pasi u refuzua nga ana e 
Turqise, Krajl Nikolla i paraqiti te njejten 
oferte edhe Italise dhe propozoi qe keto dy 
shtete mike (e bija e tij Jelena ishte martu-
ar me trashegimtarin e fronit dhe me vone 
mbretin e Italise, Viktor Emanuelin e III )
ta bejne shqiperin ne menyre qe Malit te 
Zi do t’i takonte Shqiperia Veriore deri ne 
lumin Shkumbin. 
7. Faik Konica me 25 maj 1897, ne gazeten 
e vet ‘’Albania’’- Bruksel, kryeredaktor i se 
ciles ishte, nder te tjera shkruan. ‘’Eshte me 
shume per t’u habitur sesa per te qeshur. . . 
. ne te perditshmen evropiane (‘’Kellnische 
Zeitung’’, ‘’Stampa’’Journal Des Debats’’)se 
si Danillo, i biri i Krajl Nikolles, perhap neper 
Evrope parullen se shqiptaret kerkojne qe ai 
te jete mbreti i tyre’’, por, ja ai nuk dashka!?
8. Prej vitit 1902 Serbia dhe Mali i Zi kishin 
lidhur marreveshje me njera – tjetren qe Ser-
bise t’i takoje Vilajeti i Kosoves, kurse Malit 
te Zi Vilajeti i Shkodres si qender. Po ne 

kete vit, me 1902, oborri i Cetines ndermori 
nje varg veprimesh dhe nje propagande qe 
kishte per qellim per t’i bere per vete kreret 
e fiseve te Malesise se Madhe, per planin e 
vet te paramenduar. Po ne kete vit u mba-
jten takime te shumta ne Cetine ndermjet 
sovranit malazez dhe nje numeri kreresh 
nga Malesia, te cileve Krajl Nikolla, sic e 
kishte zakon u dhuronte pistoleta dhe para !
9. Krajl Nikolla ka trasheguar miqesi me 
shume fise dhe krere jo vetem te Male-
sise, por edhe te Shqiperise Veriore, me te 
cilet bashkepunonin Petroviqet, te cilet 
perpiqeshin per ta ngjallur luften kunder 
turqeve. Ai personalisht dhe per mese Mark 
Milanit, vendosi lidhje te shumta miqesore 
jo vetem me fiset katolike,  por edhe me ato 
myslimane. 
10. Prej vitit 1883, Krajl Nikolla, kryesisht 
permes Sokol Bacit, bashkepunoi me nje 
numer te caktuar te krereve te Malesise 
dhe permes tij (dhe me propozimin e tij )u 
dha favore te shumta duke perfshire parate 
e tj. . . . 
11. Risto Dragiqeviqi, duke iu referuar 
burimeve arkivore te Cetines, ne punimin e 
vet’’Kryengritjet e Malesise ne vitet 1910dhe 
1911’’ nder te tjera shkruan. ‘’Me 30 qershor 

te vitit 1902, Sokol Baci ia paraqet Krajl Ni-
kolles listen e emrave te krereve te Malesise 
dhe te shoqerueseve te tyre, sipas uedherit 
te sovranit u dha 1190 fjorina’’. 
12. Kur  Austro – Hungaria beri aneksimin 
e Bosnjes dhe Hercegovines me 8 tetor 
1908, vemendja e qeverise malazeze u per-
qenderua gjithnje e me shume drejt Male-
sise, perkatesisht Shqiperise Veriore me 
Shkodren, sepse zgjerimi isaj ne drejtim te 
Hercegovines, perkatesisht te hapsires se 
banuar me popullate serbo – malazeze dhe 
myslimane, ka qene bllokuar pergjthmone. 
13. Krajl Nikolla qyshe nga viti 1896,  kure 
ishte ne paqe e miqesi me Perandorine 
Osmane dergoi ministerin e vete te pune-
ve te jashtme, vojvoden Gavro Vukoviq, te 
Sulltan Hamidi i II ne Konstandinopoje, me 
kerkese qe Perandoria osmane te pengoje 
me xhdo kusht  dhenien e nje autonomie 
Shqiperise. 
14. Mirpo, pervec Shkodres, Krajl Nikolla 
kerkonte edhe Dukagjinin bashke me Priz-
erenin. Kete kerkese te tij e paralajmeroi 
me se miri vjersha e tij ‘’Onamo o namo’’ 
(andej , andej) Ka qene e vertet se Mali i Zi 
asaj kohe, edhe pse me vendim te Kogresit 
te Berlinit u shtua dukshem, nuk ka mun-
dur te egzistoje, sepse te dyja qenderat 
ekonomike, Kotorri dhe Shkodra, nga te 
cilat furnizohej per nevoja jetike, ishin jashte 
mbreteris se tij. Ai mendonte se me marr-
jen e Shkodres do te zgjidhej pergjithmone 
ceshtja ekonomike,  e Malit te Zi dhe se ne 
kete menyre do te ndalej edhe shperngul-
ja ekonomike e Malazezeve. Krajl Nikolla 
gjithmone fliste para diplomateve te akredi-
tuar ne Cetine se ‘’Mali i Zi pa Shkodren nuk 
mund te ekzistoje’’. 
15. Megjithate, nje pjes e malesoreve ra nen 
ndikimin e propagandes, gjoja se me rastin e 
perurimit te Krajl Nikolles ne Cetine, ne vere 
te vitit 1910, ne takimin e ‘’Perendoreve dhe 
Mbreterve’’ishte vendosur gjoja qe pjeset e 
Vilajetit te Shkodres  t’i takojne Malit te Zi, 
por nuk perjashtohet mundesia qe neper-
mjet faktoreve jorelevante te jete bere fjale 
edhe ne lidhje me kete, sepse Krajl Nikolla 
kishte shprehi qe shpeshhere te perseriste 
sintagmen e vjeter se ‘’Mali i Zi nuk mund 
te egzistoje pa Shkodren’’
sepse Mali i Zi ishte teper i vogel per mbret-
eri, dhe prandaj duhet te zgjerohej. 
16. Sundimtari i shtate me radhe nga di-
nastia e njohur Petroviq – Njogosh, Nikolla, 
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shpresonte ne mundesin qe Sulltan Hamidi 
II, te cilin ne Kujtimet e veta e paraqet si 
‘’mikun e vet te madh’’ta emeroje te birin 
e tij, Mirkon, adjutant te vetin, (te cilit aso 
kohe iu kercenua se do ta perjashtonte 
nga familja per shkak te ‘’sjelljeve te pahi-
jshme’’)i cili permes ketij posti do te mund 
te behej princ shqiptar – shkruan ne me-
moaret e veta vojvoda Gavro Vukotiq. 
17. Ne fillim te qershorit te vitit 1910, Bedri 
Pasha thirri ne Shkoder bajraktaret, vojvo-
det dhe krere te tjere te Dukagjinit e Male-
sise dhe ne stilin e vete kerkoi prej tyre ne 
menyre paralajmeruese qe kurrsesi te mos 
i kundrvihen ushterise turke, sepse ne rast 
te kundert gjithe mllefi i Perandorise Os-
mane do te binte mbi ta. Disa bajraktare te 
blere nga autoritetet xhonturke, e pranuan 
duarhapur ultimatumin. 
18. Per shkak te gjendjes se krijuar te 
padurueshme, Dede Gjo’ Luli nuk shihte 
rrugdalje tjeter, keshtu bashke me nje nu-
mer te caktuar kreresh nga Hoti vendosi te 
kaloje kufirin ne sektorin e Triepshit dhe te 
emigroje ne Malin e Zi. Keshtu me 14 – 27 
(dikush shkruan 29)korrik 1910 kaluan ne 
Triepsh. Dede Gjo’ Luli, Gjek Marash Gje-
loshi, Nike Gjelosh Luli, Marash Lan Ula, 
Kole Marash Vata, Nike Gjelosh Leka, Gjon 
Vat Pali, Luce Muce Elezi, Gjon Nike Plluci, 
Prele Keri, Prenke Zeka, dhe Cub Delia me 
familje. Sipas disa te dhenave, me urdher te 
Bedri Pashes, turqit te gjitheve ua dogjen 
shtepite. 
19. Edit Durham e njohur nder malesore si 
‘’Mbreteresha e Maleve’’thekson se numeri 
i atyre qe arriten te ikin dhe te mberrin ne 
Podgorice dhe Rrethina ishte i perbere prej 
20. 000 personash ose 2144 familje
te gjithe nga Veriu i Shqiperise. 
20. Tek historianet shqiptare, te cilet i kishin 
ne dispozicion te gjitha fondet e perfaqe-
sive konsullore austro – hungareze dhe 
dokumentet e tjera te arkivit diplomatik 
te Vjenes, te cilat me ane te fotokopijimit 
i kaluan ne Shqiperi, nuk kemi ndeshur ne 
pohimin se Austro – Hungaria organizoi 
emigrimin e Dede Gjo’ Lulit ne Malin e Zi. 
21. Nese pranohet si i sakte raporti i Min-
istrit te Puneve te Jashtme te Serbise, ne 
ate rast nuk mund te  perjashtohet e as te 
konfirmohet se Austro – Hungaria kishte 
dore ne kalimin e Dede Gjo’ Lulit me bash-
kluftetaret e tij ne Malin e Zi. Nderkaq ne 
jemi te bindur se kjo ndolli, pike se pari, 

per shkak te gjendjes se padurueshme dhe 
terrorit te administrates xhonturke ndaj 
malesoreve dhe shqiptareve ne teresi. 
22. Tani hapen edhe disa ceshtje thelbes-
ore. Me fjale te tjera, me pelqimin ose me 
nismen e kujt Dede Gjo’ Luli pranoi nje 
role te ketille, duke ditur se malesoret e 
atehershem kane qene te lidhur emociona-
lisht me vendelindjen e vet – me Malesine 
shkembore. 
23. Ceshtja e dyte thelbesore imponohet 
sipas logjikes se ecurise historike te ngjar-
jeve. Duke marre parasysh faktin se oborri 
i Cetines kahere kishte planet dhe preten-
dimet e veta ndaj kesaj pjese te Shqiperise, 
atehere parashterohet edhe pyetja tjeter a 
ishte ne dijeni Qeveria Malazeze per ecurin 
e ketij hapi te Vjenes, aq me teper kur dihet 
se Dede Gjo’ Luli, si prijes i Kryengriteseve, 
ka pasur trajtim te vecante ne Malin e Zi, 
gjithnje deri ne percaktimin e tij ne funde 
te vitit 1912 per shqiperine e pavarur dhe 
sovrane, per te cilen flijoi veten dhe tere 
familjen e vet. 
24. Dr. Nikolla Shekeroviq, pohon se Krajl 
Nikolla kishte marrveshje gojore sekrete 
me Austrine per pretektoratin malazez mbi 
Shqiperine Veriore,  e cila pranoi oferten e 

tij, me kusht ‘’Qe Mali i Zi te heqe dore nga 
depertimi ne Sanxhakun e Novi – Pazarit’’, 
sepse kishte ndermend te ndertonte vijen 
hekurudhore te Sanxhakur neper Kosove 
dhe Maqedoni deri ne Selanik dhe ne kete 
menyre te bllokoje tentativen e daljes se 
serbise ne det etj. 
25. I njejti autor shton se Krajl Nikolla filli-
misht iu drejtua Anglise, e cila nuk e pranoi 
kerkesen e tij. Ne te mire ketij pohimi, ne 
shenimin ne fund te faqes 572 te vepres se 
cituar, Shekorovoqi thote ‘’Qe nje marrvesh-
je e ktille ka egzistuar. Shekeroviqi erdhi 
ne perfundimin se shqiptaret e perkerahen 
deri diku(te pakten nje pjese e krereve te 
fiseve) idene per pretektoratin malazias 
mbi Shqiperine Veriore (Malesine)me Shko-
dren si qender, pikerisht per shkaqe qe i 
paraqitem edhe ne. 
26. Mjerisht, ne mesin e krereve kishte edhe 
te tille qe do te pranonin cdo gje, e jo vetem 
idene e Krajl Nikolles per protektorat mbi 
Malesine!
27. Kure jepet mendim per punen e krereve 
te vecante duhet mbajtur qenderim kritik 
sa me i larte, qofte kure eshte fjala per qen-
derimin e tyre negativ apo pozitiv ne kuader 
te levizjes. Faktet materiale duhet te jene 
mundesisht burimore dhe te krahasohen 
me burime te ngjashme, sepse e verteta 
humbet ose shtremberohet,  duke u kaluar 
nga nje leter ne tjetren. 
28. Nga ana tjeter kishte edhe te atille te 
cilet ne menyra te ndryshme pajtoheshin 
me sundimin Osman, 
sic kemi theksuar, nganjeher per shkak te 
parase ose te pushtetit, pore shpeshehere 
edhe nga friga per egzistencen e vete dhe 
per egzistencen e familjes, aq me shume kur 
dihet se turqit me rastin e cdo ekspedite 
ushtarake, sidomos gjate kohes se sundimit 
te familjes se njohur feudale te Bushatllive 
nga Shkodra, i mernin dhe i mbanin peng 
kreret e fiseve, per ta lidhur rreth vetes tere 
fisin e tij. 
29. Kuvendi (tubimi )i madh i Malesise ne 
Rapshen e Hotit, qe u mbajt ne shkurt te 
vitit 1911, vendosi njezeri qe fiset e Malesise 
e gjetiu t’u kundervihen turqeve ne lufte te 
armatosur deri ne njeriun e fundit. 
Edhe pse u kerkua ndihma dhe perkrahja 
nga perfaqesuesit konsullore te fuqive te 
medha ne Shkoder, kjo mungoi. Delegacioni 
i krereve te kuvendit nga Rapsha vendosi te 
kerkoje perkerahje dhe ndihme nga Mali I 

AUTORI I LIBRIT, “KRYENGRITJA E MALËSISË E 
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JETË NË VITIN 2010
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Zi, ku qenderonte nje numer i madhe i em-
igracionit politik shqiptar. 
30. Sipas deshmise se njerit nga pjesemarre-
sit e Kryengeritjes i cili la kujtimet e veta te 
shkruara, Martin Ujke Traboini, Krajl Nikol-
la e thirri ne Cetine Dede Gjo’ Lulin ne mars 
te vitit 1911(para fillimit te Kryengeritjes) 
Deda u kthye menjeher ne Podgorice dhe 
i njoftoi kreret e popullit ‘’Pergatituni tri-
ma!Pushket, municionin dhe armet do t’ua 
siguroj une!’’
31. Eshte interesant fakti se gjenerali Mitar 
Martinoviq, adjutant kujdestar i Krajl Ni-
kolles, nje dite pas fillimit te Kryengritjes u 
thirre ne Cetine edhe Sokol Baci. Me siguri 
ishte fjala per fillimin e luftes se armatosur 
dhe problemet lidhur me te. Por mjerisht 
detajet e kesaj bisede nuk i dime, dhe ase 
te shume bisedave te tjera te Krajl Nikolla 
dhe Gjenerali Martinoviq, sepse u zhvilluan 
‘’vetem per vetem’’, pa leter, per shkak te 
karakterit te vet politiko – ushtarak dhe 
per kete arsye sipas te gjitha gjasave, do te 
mbetet pergjithmone sekret. 
32. Sic shkruan zonja Durham, Kryengritja 
filloi me pare sesa ishte planifikuar nga ud-
heheqja e saj, ne baze te rekomandimit te 
Krajl Nikolles. Ai e beri kete si pjes te per-
pjekjeve per te formuar Mbreterin (mbret i 
se ciles u shpall disa muaj me pare)Durhami 
vazhdon ‘’Ai u sherbye me leven e vete Sokol 
Bacin, njeri me vlera, i cili ishte nga fisi i 
Grudes, ne vitin 1878 ai luftoi se bashku me 
malazezet kunder turqeve dhe prej atehere 
mori nenshtetesin(faktike)te Malit te Zi. 
Sovrani e shperbleu ne menyre adekuate’’. 
‘’Sokol Bacit Ivezaj nga Podgorica i lesho-
het certefikata Nr.  3502, me 30. III. 1911(ne 
valen e luftes)se i lejohet, nese nje gje te tille 
e kishte praktikuar edhe me pare, sic thote 
ai, te bleje pasuri ne emer te vet ne shtetin 
tone, perjashtimisht nga shtetasit e tjere 
te huaj’’(botuar edhe ne ‘’Glas Crnogorca’’
Cetine, Nr. 26, 1911. 
33. Zonja Durham thekson gjithashtu se 
Sokol Baci respektohej shume nga pje-
staret e fisit te tij. Krajl Nikolla ia kishte 
besuar detyren per t’i bindur shqiptaret qe 
te emigrojne ne Malin e Zi, derisa atdheu 
i tyre te clirohet dhe se do t’u jape sasine 
e nevojshme te armeve dhe municionit. 
Krajl Nikolla ne fillim te vitit 1911 premtoi 
personalisht pavaresin e fisit. . .  Sokoli me 
vone u pendua qe kishte lejuar te luaje. . . 
‘’Per dhogari te huaj’’ thote M. Edith 

Durham!
34. Kronisti i njohur i ketyre ngjarjeve, Ris-
to Siliqi i cili luftoi edhe me pushk ne dore, 
nder te tjera theksone edhe si vijon. ‘’Nikoll 
Mirash Luca erdhi fshehtas ne Shkoder 
nga Mali i Zi, ku ndollej ne emigracion dhe 
u takua me prijesit e atjeshem shqiptare 
te besimit myslimane. Alush Lohen, Sahit 
Juken, Rem Mehmetin, dhe se bashku 
shkuan ne Cetine ku priten diten e caktuar( 
fillimin e kryengritjes)
Atje, pervec udheheqjes se shqiptareve te 
kosoves (me siguri Isa Boletini me Sulejman 
Batushen edhe me kreret e atjeshem qe 
ndolleshin ne Mal te Zi) ishin edhe Muhar-
rem Beg Bushati, bajraktar nga Reci, Zenel 
Shabani vojvode nga Kastrati, Haxhi Meta, 
vojvode nga Kopliku. Istref Aliu, Beqe Ta-
hiri, bajraktar i Buze – Ujit, Ramadan Aga 
dhe Haxhi Muji nga Tuzi. 
Mirpo, tete dite para afatit te caktuar per 
marrveshje perfundimtare (per dhenien e 
beses), pohon Siliqi, 
Dede Gjo’Luli nga Hoti me Sokol Bacin 
ngs Gruda derguan disa te rinj qe te fillojne 
luften. . . . . 
35. Sipas burimeve historike aktuale, 
te premten me 11 – 24 mars 1911 filloi 
Kryengritja Shqiptare e Malesise. Ndolli 
incidenti i pare, Perkatesisht nje shkem-
bim zjarri ndermjet nje grupi kryengerite-
sish nga Hoti dhe Kelmendi dhe ushtrise 
(kordonsve) osmane ne Rapshe te Hotit. 
Gjithashtu nga burimet shqiptare thekso-
het se Kryengeritja filloi me 24 mars 1911. 
Ne mberemje te po asaj date, nje grup 
kryengeritesish, 18 sish, prej te cileve 7 me 
arme dhe 11 te paarmatosur, sulmuan kara-
kollin e ushtrise osmane ne Rapshe te Hotit. 
36. Siliqi me tej thekson’’Posa agoi dita 14 
(ndoshta11)marsit, luften e filluan Kole 
Marash Vata, Zef Lani, dhe Gjon Pllumi me 
12 djelmosha’’. 
37. Kuvendi i krereve ishte parashikuar te 
mbahej me 4 prill 1911 ne Cetine kur duhej 
te caktohej afati perfundimtare per fillimin 
e Kryengritjes, por jo vetem ne menyre te 
pjesshme ne Malesi, por ne tere Vilajetin 
e Shkodres e me gjere. Sipas thenies se N.  
Ivanaj, nga ana e Komitetit Shqiptar ishte 
planifikuar qe Kryengeritja te filloje nga 
fundi i prillit te vitit 1911 ne te dy vilajetet 
te Shkodres dhe te Kosoves. Fillimi i para-
kohshem  Kryengritjes e shtoi dyshimin se 
gjoja pas ketij akti qenderon diplomacia 

evropiane dhe se fillimin e Kryengritjes e 
kishte shpejtuar Mali i Zi . Duke u trembur 
nga nje kryengritje gjitheshqiptare, qe do te 
binte ndesh me planet e saj teritoriale etj. 
38. Ka gjasa se Krajl Nikolla, ne fillim te 
marsit te vitit 1911, sipas thenieve te disa 
historianeve, i kishte propozuar edheheqjes 
se kryengeritjes qe pas perfundimit te 
sukseshem te Kryengeritjes, ne Malesi te 
ngrihet flamuri malazez, e jo sic pohojne 
gabimisht disa autore,  te luftojne me fla-
murin malazez, sepse kjo do te ishte jashte 
cdo logjike nga arsyet e lartpermendura. 
Emigracioni shqiptar u trondit nga ky 
propozim, sepse sic u theksua ai luftoi per 
zgjidhjen e identitetit te vet dhe te ceshtjeve 
jetike te popullit te vet, kete e vertetojne 
edhe fjalet e Dede Gjo’ Lulit ‘’Ne erdhem 
te ju sikur te kojshia, duke menduar se po 
luftojme kunder armikut te perbashket. 
Por, nese nuk eshte keshtu, ateher nuk do 
te luftojme me qe Mali i Zi t’i marre tokat 
tona!Ne luften e filluam pa ju dhe pa ju do 
ta perfundojme!’’  
39. Mjerisht pjesa me e madhe e klerit – ima-
meve(hoxheve)dhe teologeve(muderizeve)
duke u betuar ne Kuran dhe ‘’ne luften e 
shenjte’’, duke ia kundervene gjysmehenen 
kryqit dhe duke luftuar kunder vellezerve 
te vet, paten qenderim negativ dhe bene 
obstruksione te medha duke mobilizuar 
shqiptaret e besimit myslimane sidomos 
popullesin e Shkodres ‘’ne luften e she-
jte’’per tu mbrojtje nga te krishteret
(kaurret dhe malesoret katolike). 
40. Nga ana tjeter disa prej meshtareve 
katolik, madje edhe moren pjese aktive 
ne veprimet e armatosura ne ndihme te 
kryengeriteseve, pa folur per veprimtarit 
e ndryshme dhe punet keshillimore dhe 
jashte rregullave fetare, te cilat meshtareve 
katolik ua ndalojne perdorimin e armeve, 
qofte edhe per vetmberojtje  sepse ata 
i mbron dioqeza (abacia)e tyre. Pra ne 
kundershtim me rregullat kishtare, disa 
meshtare luftuan me pushke ne dore per 
lirine e popullit te vet te robruar dhe ne 
menyra te tjera te pershtatshme ndihmuan 
levizjen kryengeritese. 

I gjithe shkrimi eshte marre nga Libri. 
Kryengritja e Malesise e vitit 1911 me autor.  
Gjergj Nikprelaj

                       Pergatiti.  
Vasel Gilaj  New York
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Udheheqesi i grupit me te madh te 
kryengriteseve te Kosoves ne vitin 
1910.  Isa Boletini, me te bijte dhe 

me 13 te aferm dhe bashkpunetore te tij te 
cilet sherbyen edhe si truperoje e tij perso-
nale, kaloi kufirin malazezo-turk nga mesi 
i qershorit te vitit 1910, ne sektorin kufitar 
Andrejevica, ne vendin e quajtur Velike. Per 
kalimin e emigrantit te njohur nga Vilajeti i 
Kosoves. Qeveria Mbereterore Malazeze e 
njoftoi qeverisesin Valiun e Shkodres me 19 
qershor te vitit 1910, nepermjet konsullit te 
vet ne Shkoder. 
Valiu kerkoi nga qeveria malazeze qe ai te 
largohet nga kufiri. Konsulli malazez prem-
toi nje gje te tille, duke thene se Mali i Zi 
eshte nje vend shume i vogel dhe se Boletini 
askurre nuk do te jete larg kufirit me Peran-
dorin e Konstandinopojes. Nje kerkese e 
tille, sipas te gjitha gjasave, pasoi ne menyre 
qe Boletini te mos shkaktoje ndonjefare 
incidenti ne kufi. Eshte interesant fakti se 
pala turke nuk kerkoi ekstradimin e tij, duke 
ditur paraprakisht se nje kerkese e ketille 
nuk do te perfillej. 
Ministria e Puneve te Jashtme e Malit te Zi 
urdheroi organet e puneve te brendeshme 
qe Boletini me shoket e tij nga Andrejevica, 
ku ishte srehuar perkohesisht, te transfero-
hej ne Nikshiq dhe te vihej nen mbikqyrjen 
e drejtorise rajonale te atjeshme. Sikurse 
dihet, si njeri nga prijesit shqiptare me 
autorotative nga Vilajeti i Kosoves, Isa 
ishte ne qender te vemendjes se opinionit 
publik evropian per shkak te kryengeritjes 
qe tronditi pushtetin turk, edhe pse ndodhi 
thyerja e saj, si edhe per shkak te prestigjit 
qe gezonte nder shqiptaret. Ne baze te fak-
teve te lartpermendura supozohet se  me 
23 qershor 1910. Isen e vizitoi ambasadori i 
Britanise se Madhe ne Cetine, Bovon, posa 
erdhi ne Nikshiq, ai mendoj se Isa ndollej 

Isa Boletini, mik apo 
armik i Krajl Nikollës?!

ne burge, prandaj deshi te dinte per te dhe 
pyeti njerin nga punonjesit e hotelit. Ai iu 
pergjigj “Ja ku eshte duke ndenjur ne kafe”. 
. ? Sipas burimeve egzistuese, ambasadori e 
pyeti Isen pse ndolli kryengritja e Kosoves? 
A ka qene ne Cetine dhe kur do te shkoje 
atje ? Kush i perballon shpenzimet e qen-
drimit dhe sa djem e bashkluftetar kishte 
sjelle me vete ? Ai pastaj i shikoi armet e 
tyre. . . 
Pastaj ne Mal te Zi se shpejti erdhen edhe 
nje numer i krereve kosovare si, Sulejman 
Batusha, me prijesit e Batushes, Halil Ibra-
himi, Sadik Rama, Murtez Aga, Muharem 
Beu, Zeqir Halili, Mulla Hasan Radivojica  e 
te tjere. Me vone arriti edhe Bajram Curri, 
i cili u ndal per nje kohe ne Mal te Zi. Nga 
burimet arkivore eshte konstatuar se ne 
Mal te Zi aso kohe qenderonin rreth 50 

prijes shqiptar te fiseve te ndryshme nga 
Kosova dhe nga Dukagjini, duke llogaritur 
edhe Hasan J. Ferrin me kreret e Plaves e 
te Gucise. 
Ne ate kohe Isa Boletini u beri thirrje edhe 
malazezeve dhe serbeve nga nahija e Be-
ranit qe t’i bashkengjiten ne lufte kuner tur-
qeve, mirpo ata nuk u pergjigjen, perkate-
sishte nuk iu bashkengjiten. Supozohet se 
pjesmarrja e tyre ne luften kunder ushtrise 
osmane nuk perputhej me interresat poli-
tike dhe me planet e Qeverise dhe te Ob-
orrit te Cetines, te cilet ishin te interesuar 
vetem per kryengeritje vendore ne rajonin 
e Shqiperise Veriore. Kete e deshmon me se 
miri qenderimi vijues i Krajl Nikolles, kure iu 
dorezua deklarata e meposhteme perfaqe-
suesit te Qeverise Serbe te akredituar ne 
Cetine “ Formimi i nje autonomie Shqiptare 
do te ishte demi me i madh per serbet dhe 
aspiratat e tyre”
Sintagma mbretit te Cetines, sic e kishte 
zakon te perseriste shpesh here para dip-
lomateve te huaj dhe vizitoreve zyrtare te 
Cetines, ishte “Mai i Zi pa Shkodren nuk 
munde te egzistoje’’. Sipas disa punimeve 
historike. Isa ka qene ne kontakt edhe me 
qeverine serbe. Sic kemi theksuar, nje pjese 
e krereve dhe emigracionit kosovar, pervec 
Malit te Zi gjeten strehim edhe ne Serbi. Ne 
Leskovce u vendose bashkluftetari i Ises. 
Hasan Hysen Budakova me gjashte shoket 
e tij, ne ngarkim te fondit te posacem te 
Ministrise se Puneve te Jashtme te Qeverise 
Serbe. Per njefar kohe gjate vitit 1909, ne 
Serbi u strehuan edhe Isa Boletini, Shaqir 
Beu, Ram Hysnia, e te tjere, per dallim nga 
Idriz Seferi, i cili asnjeher nuk kerkoi stre-
him politik ne Serbi. as ne Bullgari, ku ishte 
ne lidhje me kacaket e atjeshem. 
Ne punimin e Gj. Mikiqit theksohet se 
gjoja sdhe Idriz Seferi ka qenderuar ne 
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Serbi bashke me Hasan Budakoven. Nje 
qenderim te kundert paraqet prof. Shukri 
Rrahimi, lidhur mr faktin se ai nuk kerkoi 
kurre strehim politik ne Serbi. Idriz Seferi, 
sipas shkrimit te gazetes “Peterburskije 
vedemosti’’ Nr. 9 date 13 janar 1911 ndollej 
ne Presheve. Duhet theksuar se Serbia 
ishte i vetmi shtet sllav i Ballkanit qe ishte 
kadegorikishte kunder Kryengeritjes Shqip-
tare te Kosoves ne viti 1910. Ajo kerkoi qe 
Kryengritja te shuhej sa me pare me masa 
energjitike. Oborri dhe qeveria e Cetines 
bashkepunuan vazhdimishte me Boletinin 
duke shpresuar se me ndihmen e tij do te 
ndezin zjarrin e kryengeritjes ne Kosove dhe 
ne Dukagjin, gjegjesishte ne tere Shqiperin  
Veriore. Sipas disa burimeve, te cilat nuk 
japin ndonje pergjigje te sigurte per nje 
konkluzion te prere se ne c’fare rrethanash, 
me c’fare detyre dhe per c’fare arsyesh Bo-
letini u kthye ne Kosove ne funde te marsit 
te vitit 1911 me 230 deri ne 250 kryengrites 
te tij te armatosur nga Mali i Zi. Ka tregues 
se ai u muar vesh personalisht me Krajl Ni-
kollen qe te organizoje perseri kryengritjen 
ne Kosove dhe te perkerahe Kryengeritjen 
e Malesise se Madhe. 
Mirpo pasi u kthye ne Kosove (per nje kohe 
qenderoi ne rajonin e Rugoves dhe te Plaves 
dhe Gucise)
ai u habit, gjoja per shkak te dimerit te 
ashper apo te instalimit atje te trupave te 
medha turke pase thyerjes se Kryengeritjes 
se vitit 1910. Profesor Hyrbak ne punimin e 
cituar thekson se eshte e pa dyshimte se Isa 
Boletini u be figura me e njohur e Levizjes 
Nacionalclirimtare te Shqiptareve ne fazen 
e fundit te luftes per clirim perfundimtar. 
Vertet ai thekson se ne arenen diplomatike 
nderkombetare nuk gezonte prestigjin e 
Ismail Qemalit, Hasan Prishtines, Nexhip 
Drages e te tjereve. Por, sipas mendimit, 
tone ne fushen e betejes ka qene i pashoq 
si strateg dhe prijes i luftetareve te vet, 
krahas Bajram Currit dhe Idriz Seferit. 
Sodoqofte, ndoshta pse zbuloi qellimet 
e Krajl Nikolles apo per faktin se Mali i 
Zi ishte teper i varfer dhe pa mundesi qe 
Levizjes Kryengeritese te Kosoves dhe te 
Dukagjinit t’u ofroje ndonje ndihme te ren-
desishme. Ai ‘’u ftoh’’, ndonese asnjeher nuk 
e nderpreu lidhjen me Malin e Zi, ku per fat 
te keq ne vitin 1916 do te linte edhe koken. 
I deleguari i  Oborrit mbreterore serb ne 
Cetine mesoi nga burimet sekrete se gjen-

erali Janko Vukotiq ka vajtur ne Kolashin, 
e pastaj ne Andrejevice per tu takuar me 
Isa Boletinin, Sulejman Batushen e krere 
te tjere te atjeshem. Vukotiqi konsidero-
hej specialist per keto lloj punesh te nxise 
kryengritje ne teritorin turk. Ne maj te vitit 
1911 (gjate luftes se armatosur ndermjet 
kryengeriteseve dhe ushtrise turke) koman-
danti R. Veshoviq, nder te tjera, e njofton 
gjeneralin e vet eprore Vukotiqin edhe per 
sa vijone. ‘’Nje njeri im i besuar(dedektiv) 
u kthye nga takimi me Isa Boletinin, i cili 
kishte nje leter nga Gavro Cemoviqi si dhe 
nga Vukoja, e pershendeti Vojvode Gavron 
me siguri Vukoviqin dhe nje leter timen. 
thekson Veshoviqi. Ai vazhdon se Isa nuk 
shkroi azgje, por me kete raste porositi se 
do te mbaje fjalen e dhene. Veshoviqi thek-
son me tej se nga i’’deleguari’’i tij njeriu 
per kontakte, ishte informuar se Isa kishte 
thene se ai do te dergoje njeriun e vete per 
kontakte ne Cetine per te pyetur se a do t’i 
jepet cdo gje qe i nevojitej, a do t’i jepet ne 
fillim ndihma ne ushtare dhe a do te kete 
me vone mjaft njerez te vet. Ai pyeti se a do 
t’i lejohet kalimi ne Malin e
Zi ne raste nevoje, domethene nese e dety-
rojne turqit etj. 
Muteserifi-drejtues i Qarkut te Pejes e in-
formoi Isen permes te birit te motres se tij, 
‘’se eshte amnistuar’’
Isa iu pergjigj ‘’Nuk u besoj premtimeve 
te askujt, derisa te mose e shohe berat-
in(dekretin)nga Sulltani. Kur i
 besuari ime e paralajmeroi qe te ruhet, 
sepse munde ta vrasin serbet, ai buzqeshi 
dhe tha. ‘’Nuk do te me vrase mua Serbia, 
por ata me ofrojne cdo gje qe nevojitet, por 
une nuk dua, nese do Krajl Nikolla, sepse 
atij ia kam dhene besen’’. Kjo thenie e Isa 
Boletinit nese eshte e sakte, e nuk ka arsye 
te mose e besojme
plotesishte, na cone ne perfundimin se Isa 
Boletini kishte planifikuar kryengeritje te re 
ne Kosove dhe ne Dukagjin. Mirpo, per sh-
kaqet e lartpermendura dhe per ‘’motive te 
tjera te fshehta’’ te mundeshme, megjithate 
mbeti pasiv. Pra nuk organizoi Kryengerit-
je te re ne Kosove e as qe iu bashkengjit 
Kryengeritjes se Malesise se Madhe, por 
vetem thoshte se eshte e veshtire te arrihet 
dicka kunder Turqise pa nje kryengeritje 
gjithshqiptare. Nderkaq,  gjenerali Mitar 
Martinoviq, nderr, te tjera, me 16 janar 1911, 
para se Isa Boletini te kthehej ne Kosove, 

gjegjesishte para fillimit te kryengeritjes 
se Malesise, i deklaroi konsullit Serbe ne 
Cetine se situata ne Ballkan eshte shume 
serioze, kurse gjendja ne
Turqi teper e pa sigurt. Ai sodomos thek-
sonte pakenaqesin e shqiptareve ndaj reg-
jimit xhonturk dhe shtonte se kjo munde 
te shkaktoje serish kryengeritjen. Sic thek-
suam me pare, gjeneralet Vukotiq dhe Mar-
tinoviq ishin te angazhuar nga Krajl Nikolla 
per ta zbatuar politiken e tij ndaj Shqiperise 
Veriore dhe per kete arsye ishin plotesisht 
te informuar per ngjarjet qe pasuan. Pervec 
kesaj, theksohet se Isa Boletini deklaroi se 
shqiptaret duhet te luftojne kunder regjimit 
xhonturk dhe politikes se tyre, madje edhe 
ne raste se turqit do t’ua njhnin te gjitha 
lehtesirat e mepershme, sepse ua kane 
rrenuar shtepite e fshaterat dhe ua kane 
shkaterruar pasurine, thekson Gj. Mikiq ne 
punimin e tij te cituar me siper. 
Veshoviqi rrefen se kishte degjuar se su-
varite(policia turke, kaloresit)e kishin 
informuar Sulejman Batushen se gjoja 
edhe ai ishte amnistuar dhe i behet thirrje 
qe t’i dorezoje armet dhe se Sulltani do t;i 
jape arme edhe me te mira. ! Ai u pergjigj. 
‘’Armet nuk i dorezoj se i kam blere vete. 
Kure mbreti tua jape
armet tere Shqiperise une do t’i hell ne uje 
armet e mia! Mbretin e dua, por nuk dua 
te vdese. . . ‘’
Nga nje dokument i mevonshem shihet se 
R. Veshoviqi kerkoi nga ministri i Puneve te 
Jashtme qe te paguaje shperblimin prej 20 
perperesh per ‘’njeriun special’’qe kontaktoi 
me Isa Boletinin. Isa Boletini mohon se gjoja 
kishte derguar ndonje leter permes nje-
fare Hajdarpashiqit, i cili ate leter e kishte 
dorezuar sikur te ishte Isa. Ai thekson se 
nuk kishte derguar kurrfare letre dhe nese 
vendos ta dergoje ate leter do ta dergoje me 
myhyrin (vulen) e vet. . . . 
Sipas deshmise ne kujtimet e Nikoll Iva-
najt, ka qene arritur marreveshja qe ne te 
njejten kohe, ne prill te vitit 1911, te fillojne 
kryengeritjet ne Malesine e Shkodres dhe 
ne Kosove. Mirpo, sic pohon me tej Ivanaj. 
Isa Boletini me shoket e tij i zbuloi qellimet 
e Krajl Nikolles, qe per interresa te veta t’i 
ndaje ngjarjet ne Vilajetin e Shkodres nga 
ato ne Vilajetin e Kosoves. Per cka eshte bere 
fjale me siper. Isa Boletini dhe Sulejman Ba-
tusha gjoja kishin kontakte me diplomatin 
turk ne Cetine, i cili atij dhe Sulejman Ba-
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tushes, si dhe disa shqiptareve te shquar u 
dha fjalen e nderit se mund te ktheheshin 
ne shtepi dhe se nuk do te internohen ne 
Azi te Vogel, ku ishte marre vendimi te 
internohen  5 prijes shqiptare nga Kosova. 
Duke e njohur mire politiken Osmane ndaj 
Shqiptareve. Boletini nuk i pranoi kushtet 
turke. Per kete arsye. Boletini me shoket e 
tij, megjithate u armatosen nga Mali i Zi me 
nga nje pushke dhe sipas ‘’Cetinjski Vjesnik’’ 
te dates 9 prill 1911, u largua nga Mali i Zi,  
ne fillim te Kryengeritjes se Malesise, ne 
funde te marsit apo fillim te prillit. ‘’Gjithe 
kesaj i kontribuoi edhe qenderimi i disa 
krereve malesore’’. Akademiku serb Zhivko 
Pavlloviq ne vepren e cituar shkruan per 
‘’Luften Ballkanike’’ Kur ne pranveren e vi-
tit 1911 shpertheu Kryengeritja e Malesise, 
qeveria malazeze keta krere eshte fjala per 
parine kosovare me Isa Boletinin ne krye, 
i ktheu ne viset e tyre dhe i dergoi qe atje 
te luftojne kunder pushtetit turk.  Sipas te 
dhenave tona nga dokumentet e shumta 
qe kemi shikuar, e nje numer te madhe 
edhe i shfrytezuam, shihet se malesoret u 
larguan me se shumti nga politika e Krajl 
Nikolles per fakti se ai shpeshhere ne biseda 
me kreret e Malesise theksonte deshiren 
qe Shqiperin Veriore, domethene Malesin 
e Shkodres, t’ia bashkoje Malit te Zi. ne 
forme te nje fare pretektorati, gjegjesisht 
te nje unioni personal nen sovranitetin e tij. 
Gjithashtu me deklarata lavderuese

‘’se po te donte (ai)mund ta ndalonte 
Kryengritjen brenda 24 oreve. Mali i Zi don-
te lufte per te zgjeruar trojet e tij. Mirpo me 
gjithe pengesat e mundeshme. Mali i Zi e 
kuptoi shume me drejte rendesin e ceshtjes 
shqiptare dhe ndryshe nga Beogradi i ate-
hershem, i cili shqiptareve ua mohonte te 
drejten qe te ken shtetin e vete autonom, 
popullit shqiptar ia njohu te drejten e vet-
vendosjes, krijimin e Shqiperise autonome 
dhe te pavarur, pavaresisht nga deklaratat 
e vecanta te sovranit te Cetines. Qender-
imi i ketij autori eshte i pa mbeshtetur 
ne fakte historike  se Mali i Zi ua pohonte 
vetem Malesoreve te drejten e autonomise, 
por jo edhe shqiptareve ne pergjithesi. 
Pushtetaret dhe intelektualet malazeze nuk 
shkruan kurrfare librash ne nje ton dhe stil 
te ngjashem nga pozitat antishqiptare, per 
dallim nga ata serb te cilet mohuan iden-
titetin e popullit shqiptar ne teresi dhe c do 
gje qe perben kulturen dhe historin e tyre, 
sidomos ne periullen e viteve 1911-1913. 
Mirpo ka edhe pohime te kunderta se Isa 
Boletini e kishte njoftuar paraprakishte 
Qeverin e Cetines se malesoret u nguten me 
fillimin e kryengfitjes para se te pergatitej.  
Kryengritja e Kosoves. Kete Isa Boletini ia 
kishte deklaruar gjoja korrespondentit te 
‘’Noveo
Vremja’’sic shkruan ‘’Liria e Shqiperise’’me 
10 qershor te 1911. Kemi thene me pare se 
Boletini nuk ka qene i kenaqur me qender-

imin e nje numeri te krereve te Malesise, 
gje qe nuk perjashtohet qe edhe kjo te kete 
ndikuar ne qenderimin e tij pasiv, krahas 
shkaqeve te tjera te lartpermendura gjate 
lufterave kryengeritese te vitit 1911. Tafil 
Boletini ne kujtimet e tij pohon se Isa Bole-
tini ne nje takim me Krajl Nikollen e njoftoi 
ate se shqiptaret ende nuk jane te gatshem 
per kryengeritje kunder turqeve. Kosova 
ka qene e rraskapitur pase thyerjes se 
Kryengritjes se vitit 1910. Ai gjithashtu kon-
sideronte se  malesoret nuk do te mund t’i 
kundervihen vetem fuqise se madhe turke. 
Sipas deshmise se Tafil Boletinit, nipit (te 
birit te vellait)te Ises. Isa nuk u pajtua me 
Krajl Nikollen qe kryengeritesit te ndihmo-
hen nga ushtria malazeze (domethene nga 
vullnetaret). Ne biseden e fundit me Krajl 
Nikollen, Isa ia tha ne sy. ‘’Ne nuk luftojme 
qe te clirohemi nga nje okupator, per ta 
zevendesuar me tjetrin’’thekson E. Durham. 
Nderkaq, sic eshte thene me siper, nga nje 
burim tjeter kostatuam se Isa Boletini dhe 
prijesit e tjer te malesoreve ne fillim te vitit 
1911 perpiqeshin per ta ‘’bindur’’Krajl Ni-
kollen qe te ndermarrin nje aksion te per-
bashket shqiptaro-malazez kunder forcave 
turke. Krajl Nikolla gjoja u kishte premtuar 
se do t’u jape gradat me te larta qe jepen ne 
Mal te zi nese ata provokojne nje kryengritje 
ne zonat kufitare, ne menyre qe te pushtoje 
nje pjese te shqiperise veriore. Meqenese 
eshte fjala per burimet austro-hungareze, 
duhet patur kujdes nga te gjitha raportet 
e ketij lloji’’Cetinjski Vjesnik’’ Nr. 56, dt 10. 
07. 1911. 
sipas kalendarit te vjeter shkruan ‘’Ne 
fillim, besoj se shqiptareve  katolik do t’i 
bashkengjiten edhe te gjithe shqiptaret e 
besimit mysliman, nga Vilajeti i Kosoves …. 
. Por dihej edhe shihej qarte se shqiptaret 
nga Vilajeti i Kosoves nuk do te merrnin 
pjese ne Kryengritje, qe per ne nuk ishte 
kurrfare fshehtesie(?), kur Boletini dhe 
Batusha bashke me te tjeret u larguan nga 
Mali i Zi’’. Mund te supozojme se ka egzis-
tuar marreveshja ndrmjet Cetines dhe Isa 
Boletinit qe edhe shqiptaret e Kosoves ne 
viti 1911 t’i rroknin armet kunder tiranise 
xhonturke. Nderkaq, nga burimet e citu-
ara, sipas mendimit tone, egzistojne fakte 
te padiskutueshme se ne mes tyre kishte 
mos pajtime. 
Marr nga Libri Kryengritja e Malesise e vi-
tit 1911 shkruar nga. GJERGJ NIKPRELAJ
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Ramiz Lika: 
“Mes njerëzve 
të jesh 
i vetmuar”
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Prologu 

Pirgjet me libra që i ka thekur me shpir-
tin e paepur në dallgët e përbinshme 
të pasionit, tashmë janë kreshta e 

krenarisë dhe arritjes. Shihen mes tyre dhe 
koha përpëlitet në këtë përballje sfidantësh. 
Sot gjithçka mbetur në atë pirg pune vet-
mohuese. Ai, nuk mundet më t’i shkojë 
pasionit pas dhe vetmohimi të gjej tek ai 
ende atë shpirt blatues që gatitet të jepet 
perëndisë së famës. Botën rreket ta shohë 
nga dritarja e pallatit ku banon, nga ekrani 
i televizorit, i cili më shumë se e paqton, i’a 
helmon gjakun e zemrën i’a copton. Ndonjë 
kafe në barin aty afër është më e shumta që 
mund t’ia vjedh këtyre ditëve të funddimrit. 
Askush nuk e telefonon, askujt nuk   bie 
rruga nga “strofulla” e tij. Jeton, jeton një 
jetë që nuk i’a ndez gjakun e nuk i’a hov 
vrullin. Ndrin plogësht dritën e ditës që ikën 
dhe asaj që vjen duke vibruar në flakën e 
ndrojtur të qiririt që e përpush. Ramiz Lika 
ka mbetur po ai, vetëm em shumë vite mbi 
shpirt, dy operacione në trup dhe një lëndim 
në shëndet.   

Njeriu i punës dhe vetmohimit
Ramiz Lika është nga ato zelltar të dijes, 
krijimit dhe shqipërimit, të cilët me vepër 
kanë ndërtuar universin e tyre dhe krijuar 
etalonin e njësive matëse të mundësive 
që zotëron një shpirt shpërthyes dhe një 
vullnet kërkues. Përmes asaj përpjekjeje 
titane për t’iu bindur “bishës” së pabindur 
të pasionit për mësuesinë, letërsinë dhe 
emancipimin, ai ka sendërgjuar atë iden-
titet, të cilin jo vetëm e njohin të gjithë por 
shërben si një busull orientimi i atyre që 
vetmohuesja e krijimit i ka thirrur në një 
epje nënshtrimi, në një sprovë heroike. 
Përmbledhtaz në një jetëshkrim
Ramiz Lika u lind në Zagorë, komuna 

Shkrel, Malësie e Madhe, më 27 mars të vitit 
1939, ndryshe, 15 javë para Shën Gjergjit të 
atij viti, ose atë kohë kur 15 aeroplan janë pa 
duke fluturuar në qiellin e asaj zone (është 
fjala për kohën e pushtimit të Shëipërisë 
nga Italia). 
Mësimet fillore i merr në vendin e lindjes, 
ku spikat për përkushtimin për nxënien. 
Një kohë e vështirë, por një kohë së cilës ai 
i mori atë energji shpirtërore që shtyti gjith-
një e më fuqishëm drejt ëndrrës. Në vitet e 
mëvonshme, formimi i tij do të ngjizej në të 
tjera angazhime dijetuese, të cilat nisin me 
një shkollë fetare, për t’u pasuar njëra pas 
tjetrës deri në formimin akademik, atë për 
Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. Zotëron arabisht, 
rusisht, italisht dhe angalisht, gjuhë të cilat 
i ka nxënë në mënyrë autodidakte në një 
përformancë të admirueshme. Veprimtarinë 
e tij krijuese e përbëjnë 12 romane të shkru-
ara në kohët e dy regjimeve, ku spikat për 
një tendencë disidence, moderniteti dhe 
kurajoje kumtuese estetike, e cila fatmirë-

sisht nuk i solli konsiguenca ndëshkuese. 
Një pjesë të rëndësishme e punës së Ramiz 
Likës është shqipërimi. Rreth 25 është num-
ri i botimeve të përkthyera nga rusishtja, 
italishtja dhe anglishtja, përfshi dhe një 
numër të konsiderueshëm shkrimesh pub-
licistike dhe pedagogjike, të botuara në 
periodikët dhe shtypin e përditshëm.  

Në kryeqytetin e shpresave të shuara
“Mendova se kryeqyteti do të mund të më 
jepte shumë më shumë ngase më dha ajo 
qytezë ku nuk ndodhnin gjëra të mëdha, por 
gjithsesi jetoje në harmoni me natyrën dhe 
njerëzoren”, i tha këto fjalë Ramizi ndërsa 
përpiqej të krijonte një panoramë të asaj që 
nuk e gjeti dot në këtë qytet të zhurmshëm, 
në skllavërinë e kësaj vetmie trishtuese mes 
njerëzve.
Shkrimtari është vërtet një pjesë e qytetit, 
ai nuk pretendon të jetë pjesë themelore, 
por pjesë plotësuese dhe, për çdo rast, e 
ndryshueshme. Në të vërtetë, në stivën e 

Nga Albert VATAJ
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ndërlikuar të aktorëve dhe faktorëve, të 
veprimeve dhe kundërveprimeve, të pohi-
meve dhe të mohimeve, të virtyteve dhe 
veseve, të konfuzioneve dhe stimujve; me 
të cilat  është i mbushur qyteti i madh, 
gjithçka është e qartë se në atë gjithçka 
hyn edhe shkrimtari, edhe pse është gjë 
aq e paktë  mund të jetë kalimtare dhe e 
shkëmbyeshme dhe vetëm qyteti është i 
përhershmi.
Për shkrimtarin, qyteti është plot të pa-
pritura shterruese dhe transformuese dhe 
vetëm deklarimi i tyre do të ishte sa i stër-
zgjatur aq edhe i bezdisshëm. Grupimet e 
shkrimtarëve ndoshta e ndihmojnë atë, por 
edhe ti prishin punë. Politika i jep zjarr, e 
nervozon, e përfshin, por edhe e bën shterp. 
Jeta shoqërore e kënaq, por edhe e bën ti 
vijë krupë. Konkurrimi e nxit, por edhe e 
ndal në vend. Vetëm prirja, kjo dhunti e 
perëndive, vetëm ato ia japin apo i’a refu-
zojnë, dhe përkushtimi i plotë e i vërtetë, 
në qoftë se do të dijë ta ruaj, e bëjnë të 
denjë dhe e gjallërojnë. Dhe, mbi të gjitha, 
e lehtësojnë prej vajit vetmitar që shkakton 
profesioni i të krijuarit, i të dhënit me mish 
e me shpirt çfarë ka më të shtrenjtë dhe 
më të shenjtë. Shkrimtari është një qenie 
shoqërore, gjithëpoaq një ilaç për vetminë, 
për atë vetmi, e cila kur beh kaq papritur, siç 

bën me Ramiz Likën, duke e ndarë nga kri-
jimi, puna dhe bota, më shumë se e shëron 
e bën të vuaj.

Ikja e beftë 
Kishte kohë që mes gjithë asaj potere dhe 
batërdie njerëzish që nxitojnë ose hiqen 
zvarrë në përpjekjen për të ravijëzuar mo-

tivimin rutinor të ditës kryeqytetase, mun-
gonte dikush. Mes asaj kavalerie hapash që 
rrëfejnë shtegun e ditës që e ka të pamun-
dur të ndryshojë sot me nesër, një palë hapa 
të rëndë i kanë shteruar këtij vërshimi. E 
pohonte këtë mungesë dhe vetë Tirana, e 
cila ndonëse për askënd, sikurse as për të 
nuk bëhet vonë, në një farë mënyre e kishe 
fshirë atë intenerar duke i’a mbivendosur 
të tjera pafund. Ai burrë shtatlartë dhe 
hijshëm që rendte gjithnjë me një çantë të 
zezë në sup ngarkuar me libra nga një libra-
ri në një librashitës, nuk është më. Ata të 
cilët ende mbajnë në vitrinat romanet dhe 
përkthimet e tij, nuk kanë asnjë përgjigje 
për të. “Ka kohë që nuk e kemi parë”, kaq 
mund të thotë secili prej tyre. Dikush mund 
të shtojë diçka të përftuar nga rrethanat: 
“Kam dëgjuar se është sëmurë”. Të tjerët 
bëjnë sikur nuk njohin Ramiz Likën, të cilit 
mund t’i kishin edhe para borxh për librat e 
shitur, libra që ai u’a jepte me gjysmë çmimi, 
vetëm e vetëm që puna e tij rraskapitëse të 
mos përfundonte në ndonjë garazh apo pirg 
letrash që i kthen në asgjë ndonjë zjarr inati. 
Ata të gjithë nuk merakosen se ai i mun-
gon vajtje-ardhjeve sfiduese të kryeqytetit. 
Asnjë adresë nuk të çon tek ai. Asnjë numër 
telefoni nuk ta sjell zërin e tij në dëgjesë. 
Ndonjë pëshpëritje apo kujtesë. 

Telefonata e shumëpritur
Pikërisht atëherë kur ke vendur të dorëzo-

RAMIZ LIKA ME BASHKËSHORTEN, NAZIRE, NË SHTËPINË E TYRE
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hesh, të mos gjesh më kohë për t’iu kush-
tuar kërkimeve për burrin që e përpiu 
mungimi i këtyre rrugëve dhe zhurmave, 
ikjeve dhe ardhjeve, vrapimeve dhe zvar-
ritjeve të qindra njerëzve që vetëm rendin. 
Pikërisht atëherë mu mundësua kontakti. 
I telefonova pa hezituar, por gjithsesi me 
atë frikën se edhe kjo mundësi kontakti do 
të kishte të njëjtin fat të harrimit. Alo-së së 
parë nuk m’ju përgjigj askush. Kjo nuk më 
ndali nga një tentativë e përsëritur, e cila u 
shpërblye. Ishte bashkëshortja, e cila me një 
dashamirësi prej malësoreje, më shpjegoj 
paraprakisht për gjendjen shëndetësore jo 
të mirë të Ramizit, me të cilin doja ta takoja. 
Mu mundësua të takoja mikun tim të vjetër. 
Na hapi derën një burrë, të cilin dukej se 
ligësitë dhe sëmundja nuk kishim mundur 
ta nënshtronin. Ishte ende ai burrë shtat-
lartë, flokëthinjur e vetulltrashë, ajo shprehi 
njerëzore që bulonte kaq natyrshëm në por-
tretin e tij. Më njohu, megjithëse kryeqyteti, 
kahjet e rrugëve, shëndeti i tij jo i mirë, dhe 
mënjanimi në atë vetminë shterruese të 
shkrimtarit, na takoi mes përngjasimesh 

dhe ndryshimesh.
Hapi i tij nuk ishte më ai vërshuesi. Dukej se 
me shumë mund çapitjet e atyre hapave që 
ndiqnin njëri-tjetrin. Nazirja, bashkëshortja 
dhe ai më ofruan vendin e mikut. Ramizi zuri 
vendin e tij në këndin e ndenjëses me televi-
zorin përballë, i cili i kishte mbetur i vetmi 
mik, me të cilin përtypte mundimshëm atë 
vetmi të hidhur të ditëve në shtëpinë ku 
ka pak persona që hynë e dalin. Biseduam 
për gjithçka dhe fare pak për atë që kishte 
vendosur të nënshtronte këtë burrë stuhi, 
këtë vullnet të papërmbajtur punë dhe dhe 
angazhimi, pleqëria dhe sëmundja.

Hoxha që u bë mësues
Ishte nga ato pak gjëra që nuk dija për Ram-
izin. Bëhej fjalë për fillimet e tij, kur ai do të 
merrte kulturë dhe dije islame, megjithëse 
kishte jo pak oponencë. Kur ka qenë ende 
fëmijë, ai ka zotëruar librin e shenjtë të 
Kuranit në gjuhën arabe. E pabesueshme, 
por e vërtetë, një 12-vjeçar, i cili zotëronte 
librin e shenjtë 700 faqe arabisht të gjithin 
përmendësh. Kontributi i tij fetar  nuk është 
i shtrirë në kohëzgjatje, por gjithsesi mbetet 
një gurë në themelet e rrugëtim të nxënies. 
Ishte pikërisht tipi i tij antikonformist, 
personaliteti i mbrujtur nga parimet dhe 
idealja, shkaku që e bëri të braktiste fenë 
dhe t’i jepej njëra pas tjetrës sipërmarrjeve, 
ndër të cilat është mësimi i gjuhës ruse në 
një shkollë verore, perfeksionim të cilin e 

bëri në periudhën 4-vjeçare të shërbimit të 
detyrueshëm ushtarak në Marinë, Vlorë. 
Ishte koha e miqësisë me rusët, koha kur 
ushtria shqiptare dhe territori shqiptar 
bartte brenda saj kontingjent ushtarak në 
mjete dhe njerëz nga ish-vendi mik, BRSS.  
Vitet ikin angazhimet shtohen. Fillimisht 
ai nis punën mësues në Bicaj të Kabashit, 
Pukë, prejku ai ruan kujtime të bukura dhe 
u detyrohet mirënjohje atyre malësorëve 
bujar dhe zemërmirë, atyre, të cilët ato 
pak gjëra që kishin i ndani me gjithë zemër. 
Vazhdon aktivitetin e tij si mësues në vend-
lindje, Zagorë, komuna Shkrel Malësi e 
Madhe për t’u zhvendosur në Koplik, për 
tu rikthyer sërish në Zagorë dhe për të qën-
druar përfundimisht në Koplik. 
Një karrierë e gjatë si mëkues i dijes i vlerë-
suar me titullin e lartë “Mësues i Popullit”, 
me Urdhrin “Naim Frashëri”, por mbi të 
gjitha i çmuar dhe i respektuar nga gjener-
ata të tëra nxënësish, të cilët e kujtojnë me 
respekt, punën dhe emrin e tij. Dhe vjen 
një ditë kur ai do të braktis misionin e më-
suesit. Është një ditë e hidhur dhe një ikje 
detyruese, ishte koha kur nxënësit kërkonin 
të merrnin vlerësime dhe nota kaluese me 
tytën e armëve. Ndoshta nuk do të kishte 
zgjidhje tjetër. 

Djali nga Zagora
Zagora, vendlindja e Ramiz Likës, vazh-
donte t’i vihej pas shkrimtarit si një thirrje 
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e thekshme e zërave që jehojnë në kohët që 
ka vënë përposhtë harrimi. Djali nga Zagora, 
më shumë se një përcaktuese është një lloj 
“anateme”, tek e cila ky burrë që e ka përsh-
kuar rrugën e vet me pasion e përkushtim, 
duket se diçka nuk është siç duhet, diçka 
e mundon atë shpirt të rrahur nga erërat  
e kripura të kacafytjes me dallgët të këtij 
marinari të paepur. Gjithëpoaq kjo është 
një lloj përndjekje, që rreket të pipëtijë një 
e pamundshme përsosmërie, e cila duket 
se ka favorizuar të lindurit në kryeqendrat 
e mëdha, në kryqëzimet e kulturave dhe 
sprovave krijuese. Ramiz Lika megjithëse 
i lindur dhe i rritur në një katund, është 
përpjekur dhe duket se i’a ka dalë të bëjë 
më shumë se shumëkush tjetër, të cilin 
vendlindja nuk i’u vu nga pas. Këtë hije që 
vibron përmes fjalësh dhe mendimesh ai e 
shprish me ëndjen e kujtesës dhe fshikujt 
e kërkesave të përsosmërisë, për të cilat 
ai kërkon të bëjë me faj dikë apo diçka, 
qoftë edhe fshatin e lindjes. Kur e pyesim 
për pengjet, Ramizi nuk duket se ka diçka 
që kërkon ta ndajë me ne, përveç faktit se 
gjithçka ka bërë do të duhej ta bënte më 
mirë. Nevoja për të kërkuar të përsosurën 
tek e pamundura tashmë, sepse asgjë nuk 
i vihet nga pas në këtë lojë për të përfituar 
kohën, kjo ngase mosha dhe shëndeti nuk 
janë me të, dëshmon se ende në vetvete ka 
kërkesa, ende lyp mes asaj gjendje të pezullt 
të kapë fijet e padukshme të ndërgjegjes, të 
cilën kërkon ta paqtojë ndoshta me pendi-
min se nuk do të mund të bëjë diçka për të 
ribërë ato gjëra që ai bëri. 

“Të shkruash për një publik që nuk lexon”
Kjo maksimë është ndoshta jo vetëm ndër 
fatkeqësitë më të mëdha të krijuesve, përk-
thyesve, botuesve dhe gjithë asaj strukture 
që bën që dija të flasë gjeneratave, libri, por 
mbi të gjitha është një goditje për brezin. 
Shkëputjen nga libri, mësuesi, shkrimtari, 
përkthyesi dhe intelektuali Ramiz Lika e 
shikon si apokaliptike. Sipas tij nuk është 
koha ajo që vret librin, apo ndryshime e 
hovshme që sjell teknologjia, por mënjanimi 
që lexuesi, konsumuesi i librit ka shfaqur 
ndaj këtij aksesi të pazëvendësueshëm 
të emancipimit, kulturales dhe dijetimit. 
Gjithëçfarë përdoret si shkakësi të divorcit 
gjithnjë e më të thellë të lexuesit me librin, 
sipas romancierit dhe përkthyesit, është 
thjeshtë një justifikim. Edhe pse moderni-

teti ka sjellë mënyra të pafundme të vrasjes 
së kohës, njeriu i aspiratave të dijes duhet 
të shohë tek libri të vetmin institucion, jo 
vetëm dijetimi por edhe argëtimi, në funk-
sion të shfrytëzimit në dobi të progresit të 
elementit kohë. 

Si “vdes” shkrimtari në metropol
Shkrimtari  është ai që jeton mes njerëzve 
dhe me njerëzit, mes natyrës dhe me 
natyrën. Sipas Likës kjo nuk është vetëm 
një marrëdhënie e përcaktuar në ADN-në 
e shkrimtarit, por gjithçka që e bën atë 
një mekanizëm funksionues në shërbim të 
brezit. Metropoli, qytetet e zhurmshme, 
me gjas nuk janë më shumë se vrasës të 
krijuesit, ndrydhës të vepruesit. Ata janë 
makineri konsumi, si të tilla, atyre u mbetet 
të përpunojnë si një mall konsumi edhe kul-
turën, artin, mëkimin estetik të shkrimtarit. 
Shkrimtari duke jetuar në qytet nuk duhet 
të shkojë i tërhequr nga politika si nevojë 
pragmatiste, por duhet ti paraprijë historisë 
në rrugën e saj, në rolin kapitenit të shquar 
dhe heroik  për tu treguar rrugën atyre që 

do të mbajnë mbi supe fatin e vendit.
Në kushtet e braktisjes nga lexuesit, e har-
rimit dhe vetmisë së imponuar, shkrimtari 
nuk duhet të dorëzohet. Sipas tij kjo është 
kalimtare dhe si e tillë duhet trajtuar. Meg-
jithëse unë jam dorëzuar, shton Lika, libri 
duhet të kërkojë të mbajë vendin e merituar 
në nevojën e shoqërisë për t’u ushqyer me 
dijes dhe stimuj shpirtëror dhe estetik.

Epilog
Ky është fati i krijuesit. Të japë gjithë jetën, 
të mos kursejë asgjë, të bëjë gjithçka, i bin-
dur se ka arritur të bëjë më të mirën. E tani, 
kur ai nuk ka më forcë, mishi nuk i bindët, 
shpirti nuk e hov, tani që kërkon njerëz t’i 
gjenden pranë, miq të kuvendojnë me të, 
ai nuk ka askënd. Bashkëshortja është 
gjithkush për të, dhe ai është gjithçka që 
motivon atë. Trishtuese është, thotë Stefan 
Cvajg, mes njerëzve të ndihesh i vetmuar. 
Dhe Ramiz Lika përtyp çdo ditë këtë kaf-
shatë të zehërt trishtimi, me shpresë së më 
shpejt se vdekja, dikush gjen shkas t’i vrasë 
vetminë. Ai pret. 
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Nga Dritan HAXHIA

Kolec Traboini, autor i 22- librave 
me poezi, prozë dhe esè, u lind në 
Shkodër dhe është i biri i patriotit 

të njohur Palok Traboini - mësues, pub-
liçist dhe sekretar i Dedë Gjo Lulit, Fla-
murtar i Deçiqit më 6 prill 1911, pjesmarrës 
në dy luftëra kombëtare, ajo e Pavarësisë 
dhe Lufta e Koplikut 1920. I mbetur je-
tim në moshë të vogël, jetoi për disa vite 
në Shtëpinë e Fëmijës në Shkodër. Ka 
ndjekur për dy vjet shkollën Pedagogjike 
“Ndrec Ndue Gjoka” në Tiranë. Pas kry-
erjes së shërbimit ushtarak në Tropojë, ka 
punuar rreth 4 vjet në Kombinatin e Drurit 
në Shkodër. Më pas ka vazhduar studimet 
në Universitetin e Tiranës, dega Gazetari. 
Gjatë kohës që ishte student botoi librin 
me tregime “Petalet e bajames së hidhur” 
1973, i cili u vlerësua me çmim inkurajues 
në konkursin Kombëtar të Letërsisë dhe 
Arteve. Pas mbarimit të studimeve është 
emëruar redaktor-skenarist në Kinostu-
dio, Tiranë, ku punoi 16-të vjet, ndërsa për 
një dekadë drejtoi redaksinë e filmit doku-
mentar. Është fitues i kupave për filmat 
dokumentarë në dy festivale kombëtare 
të filmit shqiptar: “Asdreni” 1976, “Kësht-
jella e këngëve” 1990. Filmi “Dëshmi nga 
Barleti” me skenar e regji të K. Traboinit 
u vlerësua si filmi më i mirë i Kinostudios 
për vitin 1990. Eshtë autor i mjaft filmave 
të vlerësuar, si “Kol Idromeno”, “Hasan 
Prishtina”, etj, si dhe skenarist edhe i disa 
filmave vizatimorë ndër të cilët “Portreti” 
me regji të Artan Makut, film i cili stig-
matizonte me guxim megallomaninë e 
udhëheqësve të kohës së diktaturës. Eshtë 
skenarist i filmit dokumentar “Përse kësh-
tu”(Estetika e veshjeve) që kritikonte të 
metat e dobësitë e sistemit të prodhimit 
konfeksional në kushtet e mekanizmit të 
vjetëruar të ekonomisë së ngecur shqip-
tare(1989-1990), film që u ndalua të qa-

Kolec Traboini, i 
paepuri veprues 
i krijimit 
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rkullonte sepse organet e nomenklaturës 
komuniste e konsideruan nxirje të realite-
tit socialist(Gazeta Mapo, 17 mars 2011). 
Situatën e krijuar në 1990, Traboini e priti 
me entuziazëm dhe mori pjesë gjallërisht 
në veprimtarinë demokratike. Në 16 janar 
1991 boton në Gazetën “RD” shkrimin me 
titull “Vlera e simboleve kombëtare”, ku 
kërkonte publikisht heqjen e yllit komunist 
nga flamuri kombëtar. Eshtë nisiator dhe 
organizator i të parit tubim të krijuesve 
dhe intelektualëve të Tiranës në përkrahje 
të zhvillimeve demokratike, e cila u kthye 
në një demostratë të fuqishme antiko-
muniste. Traboini largohet nga Shqipëria 
në 28 shkurt të vitit 1991 dhe vendoset si 
emigrant jo legal në Athinë. Kjo gjendje 
pasigurie nuk e pengoi atë që më 10 Prill 
1993, të krijonte e të shpërndante ndër em-
igrantë, të parën gazetë në gjuhën shqipe 
në Greqi “Egnatia”. Në Greqi bashkëpunoi 
me presidentin e arvanitasve të Greqisë, 
studiuesin e publiçistin e madh, Aristidh 
Kola (1994-2000). Gjatë viteve të jetës si 
emigrant në Athinë botoi tre libra midis 
të cilëve “Balada e Largësive” - i pari libër 
në gjuhën shqipe i botuar në Greqi, një 
album me poezitë e emigrantëve shqip-
tarë. Në gusht 1995, Traboini me status 
legal emigroi në SHBA dhe u vendos në 
qytetin e Bostonit. Në Amerikë ka shkruar 
dhe botuar dhjetë libra me poezi, prozë e 
publicistikë ndër të cilët: “Katërkëndëshi 
i mundimeve”-prozë, “Mos vdis dashuri”-
poezi, “E vërteta përvëluese e Aristidh Ko-
lias”-esè, “Requiem për një gjethe”-poezi, 
“Lufta e Maleve-Palok Traboini”-letërsi 
dokumentare, “Koha e prostitutave”-lir-
ika & etyde. Në vitet e fundit ka botuar 
“Itaka Grua”- lirika, “Kujto poetin”, një 
album poetik për 40 poetë që nuk jetojnë 
më, në mes tyre pesë të ekzekutuar nga 
diktatura si dhe përmbledhjen e fundit me 
lirika “Lule Pellazgjike”. Së shpejti sheh 
dritën e botimit libri i tij me shqipërime 
nga poezia botërore “Nga Safo tek Bu-
kowski”. Në dekadën e fundit ka realizuar 
mbi pesëdhjetë krijime filmike të me-
trazhit të shkurtër, duke përfshirë filma 
dokumentarë si “Martirët”, realizim i vitit 
2011, që ka si subjekt masakrën e bërë 
në vitet e diktaturës ndaj klerit katolik 
shqiptar, ku u ekzekutuan 32 meshtarë, 
njerëz të kulturës dhe të dijeve, poetë, 
studiues dhe folkloristë. Traboini është 

autor i dhjetra etydeve filmike - poezia 
në ekran, të realizuara prej tij si sintezë e 
krijimtarisë së vet si poet dhe kineast. Për 
veprimtarinë poetike dhe esèistike është 
vlerësuar me çmimin e përvitshëm letrar 
“Pena e Artë-Kadmus” 2008 nga Klubi 
i Shkrimtarëve “Drita” Athinë. Në vitin 
1994, Kolec Traboini është pranuar anëtar 
i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, 
me qendër në Bruksel, ndërsa në nëntor 
2001 nga Kongresi i Lidhjes Shqiptare në 
Botë mbajtur në Prizren, është zgjedhur 
anëtar i këshillit drejtues të LSHB-së. Es-
htë ndër krijuesit shqiptaro-amerikanë më 
aktiv në shtypin e Komunitetit Shqiptar 
në Amerikë.

E para gazetë e emigrantëve shqiptarë 
në Greqi, botuar më 10 prill 1993, në 
Athinë. Dalja e një gazete në shqip, në 

Greqi, dhe shpërndarja e saj fillimisht në 
sheshin “Omonia” e pastaj në Stacionin e 

GAZETA”EGNATIA” 
DHE MISIONI I SAJ 

autobuzave të Athinës, ishte një ngjarje kaq 
befasuese dhe e papritur në rradhët e emi-
gracionit shqiptar, saqë shumëkush nuk e 
besonte se ishte botuar nga vetë emigrantët, 
dhe aq më tepër, se ishte shtypur në një shtyp-
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shkronjë të vogël greke, në Kolonaq të 
Athinës. Dhe, kur bindeshin nga fjala e 
shitësit të gazetës (që në të vërtetë ishte vetë 
botuesi), atëhere emigrantët, plot entusi-
azëm, kërkonin të blinin dy tri dhe deri në 
10 gazeta për njeri, duke thënë se do t’i 
shpërndanin ndër emigrantët e shumtë që 
kishte në zonat ku punonin e jetonin. E kësh-
tu, në mënyrë spontane, dolën vullnetarët e 
parë të shpërndarjes së gazetës së emi-
grantëve. Por ky interes u shtua me daljen e 
numrave të tjerë, sepse emigrantët, në faqet 
e saj lexonin për hallet dhe problemet e tyre 
dhe e kuptuan se në kushtet e një indiference 
totale, si të shtetit shqiptar, ashtu dhe të 
shtetit ku punonin si argatë me gjysëm pag-
ese, tashmë do të kishte një organ që do të 
fliste në emër të tyre,që do t’u qante hallet, e 
ku do të lexonin lajme dhe informacione nga 
Atdheu në gjuhën amtare.Gazeta “Egnatia” 
nuk i gënjeu kurrë shpresat e lexuesve të vet 
se ajo do të bënte një luftë të jashtëzakonshme 
për të mbrojtur dinjitetin e emigrantit shqip-
tar, fytyra e të cilit, nën influencën e propa-
gandës së shfrenuar të masmendias, ishte 
kthyer në një sinonim të së keqes, dhunës, 
egërsisë, veseve të liga, pabesisë dhe krimit. 
Çfarë nuk thoshte masmendia, televizioni 
dhe gazetat greke, kundër emigrantëve 
shqiptarë!. Mjafton të kujtoj se, në të parën 
natë të Vitit të Ri (1992), që festonim jashtë 
Atdheut, shqiptarët emigrantë anë e mbanë 
Greqisë, në vend që të gëzoninqë jetonin në 
një botë të lirë, do të përjetonin një tmerr të 
padëgjuar kurrë në jetën e tyre. Programet 
e Televizioneve greke e kishin ndërprerë 
programin e argëtimit, dhe për pothuajse një 
orë, do të merreshin me një aksion blic poli-
cie në disa fshatra e në lagje të Athinës për 
të kapur shqiptarët. Kronika jepej direkt nga 
terreni,madje here pas here shkëputej pro-
grami e kthehej sërish, pasi komentatori 
thoshte “pa të shohim ç’të reja kemi nga 
aksioni për kapjen e emigrantëve të palig-
jshëm shqiptare - alvanos metanastis”. 
Dukej që çdo gjë ishte e para përgatitur për 
një gjueti spektakolare raciste antishqip-
tare.Ishte tronditëse. Ishte e paimag-
jinueshme. Ky refren do të vazhdonte, jo me 
ditë, por me vite, deri në absurditete te të 
tilla me ngjyra shqiptarofobie e të shpikura 
nga klika Micotaqi, (të aplikuara me oreks 
edhe nga Papandreistët pasokxhi),si 
famëkeqet aksione çnjerëzore në rang kom-
bëtar dhe me emër fyes e përbuzës “Skupa ja 

ton alvanus” - fshesë për shqiptarët.Këtu 
duhet gjetur shkaku se përse u prit me aq 
dashuri e shpresë gazeta”Emigranti-Egna-
tia”-Ajo gazetë e vogël modeste, që në fillimet 
e veta u prit me urrejtje nga renegatët shqip-
tarë, që ishin inkuadruar në shoqata antish-
qiptare vorioepirote,veçmas një shoqatë 
famëkeqe voriopepirote e himariotëve, e cila 
arriti deri atje sa, kur e panë që nuk po ar-
rinin ta fusnin nën kontroll gazetën, gjetën 
rrugën e tradhëtisë duke e spiunuar botues-
in në policinë greke, e cila nuk vonoi të 
trokasë në shtëpinë ku ai banonte duke sjelle 
frikë tek fëmijët e tij të vegjël që ishin vetëm 
në shtëpi. Por, pavarësisht nga vështirësitë 
dhe pengesat, gazeta arriti që me një forcë 
të jashtëzakonshme shprehëse të jepte kon-
tribut për të thyer konceptet antishqiptare 
të masmedias greke, të televizionit dhe gaze-
tave. Ajo arriti të rrokë vëmendjen dhe 
kureshtjen e vëllezërve tanë të një gjaku, 
arvanitasve anë e mbanë Greqisë, të cilët 
nisën ta blejnë gazetën me dëshirën që të 
mësonin e të lexonin shqip. I paharruari 
Aristidh Kola, studiues e personalitet imadh, 
ish president i Arvanitasve të Greqisë, gëzo-
hej për çdo perparim apo sukses i emi-
grantëve shqiptarë që i quante hapur 
vellezër. Ngrohtësia e përkrahjae tij ishte një 
stimul i jashtëkonshëm që të mos hiqeshim 
nga udha që kishim nisur. Gazeta arriti të 
ketë influencë pozitive edhe në rradhët e 
shkrimtarëve dhe artistëve greke, shkrimtari 
Kosta Valeta, aktorja Mimi Dennisi, shkrim-
tari G.Jiakumis, poetja Leta Kucohera, e plot 
të tjerë, të cilët e përshëndetën ngrohtësisht 
veprimtarinë intelektualedhe krijuese të 
emigrantëve shqiptarë.”Egnatia” mbrojti me 
këmbëngulje interesat e emigrantëve shqip-
tarë, që hiqnin të zitë e ullirit nëpër tërë 
hapësirën greke. Në faqet e saj gjen ngjarje 
rrënqethëse dhe të rënda që pësonin emi-
grantët, dukeu bërë kështu një kronikë e 
gjallë e fateve njerëzore. Ajo ushqeu tek 
bashkatdhetarët në mërgim dashurinë për 
Atdheun, nëpërmjet lajmeve e shkrimeve të 
ndryshme ajo paraqiste gjendjen në 
Shqipëri,Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi. 
Gazeta botonte në faqet e saj edhe materiale 
në gjuhën greke mbi zhvillimet demokratike 
në Shqipëri dhe analiza estatistika nga zh-
villimet ekonomike në Bashkimin Europian, 
ndaj të cilit Shqipëria mbante një qëndrim 
inspirues me dëshirën për t’u inkuadruar në 
rradhëte saj.Në faqen e parë, gazeta kishte 

të vendosur flamurin e Bashkimit Europian 
me shprehjen “Drejt Europës”. Në fillim bo-
tohej me 4, e më pas me 12 dhe16 faqe. Shtypej 
në Athinë dhe shpërndahej anë e mbanë 
Greqisë, ndërsa mbi njëmije kopje të saj 
qarkullonte edhe në Shqipëri ku shume 
prindër ishin të iteresuar për femijët e tyre 
emigrantë në Greqi. Janë të shumtë bash-
këpunëtorët e “Egnatias” nga rradhët e 
emigrantëve shqiptarë në Greqi, gjë që e bën 
të pamundur të përmenden të gjithë, por 
gjithsesi, mund të sillen emrat e atyre që 
ishin më pranë redaksisë,që shkruanin më 
shpesh dhe më aktivë në shpërndarjen e 
gazetës, e cila në fillimet e veta, kalonte 
dorazi me një vështirësi të jashtëzakonshme 
dhe më vonë, do të kalonte nëpër linjat e 
shpërndarjes së shtypit, në Greqi dhe në 
Shqipëri.Që në përgatitjen e numurit të parë 
të gazetës, që doli me emrin fillestar “Emi-
granti”, u kërkua ndihma e shkrimtarit 
Spiro Xhai që jetonte në Athinë, për një 
lidhje me ndonjë shtypshkronjë greke, e cila 
do të mundë të shtypte me gërma shqipe, 
ndihmë të cilën shkrimtari Xhai nuk e kur-
seu dhe për këtë meriton mirënjohje. Dihet 
se greqishtja ka një alfabet krejt të ndryshëm 
nga latinishtja. Kompiuteristët e kishin të 
vështirë të shkruanin në alfabetin latin dhe 
bënin gabime të shumta. Më së fundi, pas 
peripecish të shumta, u gjend qendra 
kompiuterike e shtypit e çiftit dashamirës 
grek Eleni e Babi Golema në rrugën Xhavel-
la 3, të Kolonaqit të Athinës. Ndërkohë që 
pas daljes së numrave të parë që dallonin 
shkrime që u përballuan vetëm nga botuesi, 
në numrat pasues nisën të bëhen të njohur 
autor të rinj shkrimesh dhe krijimesh letrare. 
Ndër të parët bashkëpunëtorë ishte Genc 
Çobani, gazetar, që jetonte familjarisht në 
Kesariani dhe punonte mekanik. Poeti 
Gazmend Kapllani, student në Universitetin 
e Athinës, dega filosofi, do të ishte bash-
këpunëtori më i kualifikuar përsa i përket 
temave të filozofisë, shkencës dhe letërsisë. 
Gazetës do ti bënte jehonë ne Radio BBC në 
gjuhën shqipe gazetari Robert Goro që ishte 
njëkohësish bashkpunëtor shumë i çmuar. 
Dhimiter Gjoka-Qeparoi do të ishte ai që 
dotë jepte ndihmesën e tij tëmadhe në 
shpërndarjen e gazetës, sidomos të dielave 
bashkë me Kostaq Cancon, Artur Diamantin, 
Gencin dhe botuesin, në pazarin e Monasti-
raqit por dhe në Praktorio, stacioni autobu-
zave të linjës Athinë -Tiranë, ku mblidheshin 
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shumë shqiptarë. Pianistja emigrante nga 
shkodra Marita Vuksani do të angazhohej për 
ta shtrirë influencën e gazetës në rradhët e 
intelektualëve grekë. Një prej tyre ishte miku 
i dajës së saj, poetit Fatos Arapi, shkrimtari 
grek Kostas Valetas që arriti të prononcohet 
pozitivisht në shtyp për krijimtarinë artistike 
të emigrantëve shqiptarë. Në faqet e gazetës 
“Egantia” do të spikasin emrat e Festim Litit, 
autor i shumë e shumë përshkrimeve emocio-
nal edhe i poezive të ndjeshme, një nga bash-
këpunëtorët më të dalluar për shpërndarjene 
shtypit në Larisa. Eglantina Kume, protago-
niste e disa filmave artistikë shqiptarë, kin-
easte dhe krijuese letrare, ishte këshilltare e 
mirë dhe entusiaste e gazetës, tashmë autore 
e dy librave të botuar në Shqipëri. Eglantina 
vazhdon të jetojë familjarisht në Athinë. Ta-
tiana Qurku,poete e talentuar, e cila solli për 
faqet e gazetës poezi me ndjenja të holla dhe 

emocione të fuqishme nga jeta e emigrantëve. 
Rajmonda Diamanti ishte një emigrante e 
talentuar në moshën 15 vjeçare, autore e disa 
poezive dhe përshkrimeve emocionale botuar 
në “Egnatia” e më pas në librin”Balada e 
largësive”, Zhaneta Ogranaj, gazetare dhe 
poete e burgosur nga diktatura. Bash-
këpunëtorë të gazetës ishin inxhinjer Andon 
Ikonomi, Pilo Zybai, Angjelina Xharo, Ilia 
Vasili, Dritan Haxhia, Albert Zholi, Adrian 
Kondakçi, Lek Gjoka, Andon Dedi, Majlinda 
e Ilirian Zeneli, Arian Begaj, Frang Marku, 
Vat Shoshi, Save Velço, Agim Pipa, Hysen 
Sinani, Kostaq Papa, Fredi S.Merkuri, gaze-
taret sportiv Ramadan Bigza, A. Karanxha 
e të tjerë. Shpesh herë redaksisë i vinin 
shkrime edhe nga Shqipëria, si nga shkrim-
tari Nasho Jorgaqi, i moshuari Irfan Çela nga 
Tirana, ndërsa letrat e emigrantëve ishin të 
përhershme në faqet e saj. Gazeta pati jehonë 

shumë pozitive në Shqipëri dhe vleresime për 
të ka patur në mjaft gazeta të përditshme 
shqiptare me autorë, Floriana Paskali, Spar-
tak Braho, Pip Mitrojorgji e të tjere. Gjithash-
tu jehonë i është bërë në BBC, gazetën “Iliria” 
Boston dhe Televizionin shqiptar. Mbas 
largimit të botuesit e krijuesit të saj K.Traboi-
ni nga Greqia në Amerikë, gazetën e mori në 
drejtim Floriana Paskali, e cila e shoqëroi në 
pak numra deri në mbylljen e saj. Megjithë 
zërat që dolën në shtypin shqiptar që “Egna-
tia” të rihapej, ajo nuk e pa me dritën e boti-
mit. Por gjithsesi, si nismëtare e shtypit 
shqiptar në Greqi, “Egnatia” e kishte kryer 
më së miri misionin e saj, duke zënë një vend 
të merituar në historinë e re të gazetarisë 
shqiptare në mërgim. Udhën e saj do ta 
ndiqnin plot gazeta e revista të tjera në gjuhën 
shqipe në Greqi. 
KOLEC TRABOINI ish-Botues e kryeredaktor

Muzika popullore dhe ajo moderne, në 
vitet e çlirimit nga pengesat dhe ku-
fizimet, si të gjithë gama tjetër e vep-
rimtarisë politike-sociale dhe artistike, 
edhe ajo pëso ndryshime transformuese. 
Këto ndryshime ishin jo vetëm sasiore 
por edhe cilësore. Matshmëria e vlerave 

INTERVISTA
Muzika është 

përmirësuar për 
syrin dhe varfëruar 

për veshin
Flet Kengetari  i 

Muzikes Popullore 
te Moderuar 

Artan Kola
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artistike dhe estetike, vijimsia e tra-
ditës gjithashtu, është sa e pamundur 
aq dhe e komplikuar. Shtimi i hovshëm 
i këngëtarëve, krijuesve, kompozitorëve 
dhe nevojës për të përmbushur nëvojat e 
tregut ka bërë të mundur futjen e këngës, 
kësaj tematike të artit në një udhë pa 
krye. Është gjithnjë më e pamundur të 
kërkohen vlera krijuese, kritere pro-
movuese dhe tregues të përfaqësimit 
dinjitoz të traditës së këngës popullore 
në veçanti. Rreth kësaj tematike, dhe 
jo vetëm u bë pjesë e gazetës “Malësia” 
përmes një interviste, i mirënjohuri i 
këngës popullore dhe asaj moderne, 
Artan Kola. Ai përmes këtij komunikimi 
të sinqertë tregon gjendjen në të cilën 
ndodhet kënga dhe këngëtari. Gjithashtu 
ai shfrytëzon rastin të ndajë me lexuesit 
e “Malësisë” impresionet e kësaj sfide 
krijuese, e cila është bërë jo vetëm vlerë 
promovuese por edhe mënyrë jetese.

’MALESIA’. ‘ Artan,  prej disa kohesh gjen-
deni ne SH. B. A. dhe konkretishte ne New 
York, a’ mund te na thoni si ndjeheni ketu 
dhe si ju kan pritur bashkeatdhetaret,  
tani qe ju njohin edhe nga afer. 
Kam ardhur me ftes te Komunitetit Mbar 
– Shqiptar qe jeton dhe punon ketu ne 
SH. B. A. Per te marre pjese dhe kenduar 
ne koncerte te ndryshme, dhe posacer-
isht ne datat dhe evenimentet Historike 
Kombetare Shqiptare. 
Pse pikerisht ne SH. B. A. 
Per vite me rradhe une kam dhene kon-
certe te shumta, ne disa vende te Evropes 

ku jetojne
Shqiptaret si ne Angli, Gjermani, Belgjike, 
Greqi , Itali e tjer. 
U bashkua ftesa e Diaspores se bashku me 
deshiren time, dhe keshtu ndolli tani jam 
ketu. Ku per hir te se vertetes me duhet te 
them se jam pritur, dhe po pritem mjafte 
mire dhe ngrohtesisht. 
Artan, edhe per lexuesit tane,  deshem te 
dinim se kure keni filluar te kendoni? 
Ne vitet 1980 dhe qe do te thote qe femij, 
kam marre pjes ne festivalet e femijeve te 
Tiranes dhe Shkodres, dhe konkretisht 
jam pjesmarres ne 4 Festivale te Tiranes 
dhe 3 te Shkodres. Kur isha ne moshen 
8-15 vjec. Nga Shkodra me mbetet gjith-
mone ne kujtes Kujtim Alia,  jo vetem 
per profesionalizmin e tij, por ne vecanti 
per durimin e te punuarit me femijet. Ai 
arriti qe ne Shkoder te zhvillohet festivali 
Kombetar i Femijeve. 
Sic thate niset te kendoni qe ne moshen 8 
-Vjecare, si vazhdoi me pase karjera juaj 
artistike. 
Ne vitin 1998 kam marre pjes ne ‘’Rin 
Fest’’ose festivali rinor i organizuar ne Ti-
rane. Ne vitin 2000 kam dale me Albumin 
tim te pare. Te titulluar ‘’Nata e Fundit’’, 
qe pati nje sukses shum te madhe. Dhe jo 
vetem ne shqiperi,  por edhe per shqip-
taret qe tashme ishin te shumte qe jetonin 
jashte vendit te tyre. 
Pas vitit 2000 per mendimin tone,  ju keni 
edhe arritjet me te medha ne Muziken 
Shqiptaret duke u bere pa dyshim nje 
personalitet i saj. 
Nder kenget dhe klipet e mia me te mirat, 
pasi per mua te gjitha jane te mira mund te 
vecoj pasi i kam matur nga suksesi, ‘’Bjeri 
Gajdes Gajdexhi’’, ‘’Dasma Malesore’’, 
‘’Vec ti ke Zemer’’ e tjer. 
Cili eshte zhaneri muzikor, qe levron dhe 
kendon Artan Kola. 
Une kendoj muzik Popullore te Moderu-
ar, qe do te thote me bashkekohore, dhe 
ne ritmin qe koha kerkon.  Modernizmi i 
Muzikes gjithmone bazuar te Folklori dhe 
krijimtaria Popullore ka bere qe te ruhet 
mjafte mire,  tradita e  muzikes popullore 
Shqiptare,  e te gjitha trevave tona, sepse 
une jam munduar qe ta beje kete,  pra per 
te  kenduar e moderuar, muziken Pop-
ullore te te gjitha trevave dhe krahinave 
shqiptare ketu  mendoj se qendron edhe 
suksesi ime. 

Sa eshte numeri i kengeve te kenduara 
dhe te realizuara deri tani, kure keni jo 
pake por plot 35 vite ne Skene dhe ne 
Ekrane Televizive?
Deri tani kam realizuar ne skene dhe 
ekrane 85 kenge,  40 prej te cilave jan edhe 
video – klipe. 
Cilet jan bashkepunetoret tuaj, si per tek-
stet e kengeve ashtu edhe per realizimin 
e tyre? 
Kryesisht kenget e mia i kam realizuar me 
kompozitoret Dorian Gjoni,  Alfred Sula, 
Fabion Asllani, Edmond Zhulali e tjer. 
Ndersa tekstshkruesit jane Sokol Marsi, 
Ilir Hoxha, Arsim Bunjaku e tjer. 
Po kengetaret me te cilet keni bash-
kepunuar cilet jane.?
Kam bashkepunuar dhe kam patur shume 
sukses me kengetaren e njohur. Fatmira 
Brecani, Anila Nimani, Nazife Bunjaku, 
e tjer. Qesh. . .  Vasel nuk po flas shume 
per te tjeret, sepse ju e dini fjalen e urte 
popullore, ‘’se kush nuk lavdron veten ju 
djegt kasollja’’. 
Artan Kola si kengetare me pervoje si e 
vleresoni muziken shqiptare ne pergji-
thesi, dhe ate popullore te moderuar ne 
vecanti? 
Mendoj se muzika shqiptare ne shikim ka 
arritur kushte optimale, kurse ne ndigjim 
si dhe ne interpretim sa vjen dhe varfero-
het. 
C’fare do te thuash me kete perkufizim? 
Duke pare se po del,  xhdo dhoj kengetaari, 
apo kengetareje dhe ku xhdo njeri mendon 
se mund te behet kengetar, prurja eshte 
shume e madhe por fatkeqesisht pa cilesin 
e kerkuar, gjithsesi ne japim mendim por 
kete e vendos tregu muzikor. 
A’mendon se studiot realizuese muzikore 
jane bere thjesht fabrika prollimi per para 
dhe se nuk po ruhen me vlerat e muzikes 
dhe kultures shqiptare?
Po kjo eshte me se e vertet eshte kthyer 
totalisht ne biznes, krijues dhe mediatik, 
ndonese kurrsesi nuk duhet qe te jet kes-
htu,  askun ne asnje televizion nuk hase 
ne nje redaktor muzike, qe do te bente 
te mundur kontrollin se c’fare ndolle, por 
merren parat nga gjithkush dhe te gjith-
kujt, dhe jemi ne rregull,  konsumatoret e 
shumte te muzikes dhe qe realisht jane te 
shumte, kete duhet ta dine mire. 
Ne cilat shtete te SH. B. A.  Pervec New 
Yorkut keni dhen koncerte?
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Kam dhene koncerte dhe vertet jame pri-
tur shume mire, edhe ne Florida, Boston, 
Cikago, dhe Micigen, ku shqiptaret bano-
jne me se shumti. 
Artan me sa po shoh dhe po degjoj une dhe 
bazuar edhe ne vrejtjet qe ju po beni. Une 
mendoj se zor se ju do riktheheni per te 
jetuar ne Shqiperi,  si edhe shume e shume 
artiste te tjer.  Shqiptar dhe posacerisht 
nga Shqiperia?
Ndoshta edhe mund te ndolle po e shoh 
se Amerika eshte si politika, ku asnjeher 
nuk duhet thene jo. Ketu eshte vendi i lir-
ive dhe i mundesive te medha,  ketu eshte 
demokracia dhe liria qe e kerkon e gjithe 
bota,  pa le me kur behet fjale per ne qe 
vime nga shqiperia. 
C’fare projektesh keni per te ardhmen? 
Aktualisht jam duke punuar dy kenge te 
cilat do te dalin edhe me video – klipe te 
reja. Dhe do ti realizoje ketu ne SH. B. A. 
pa folur pastaj per koncertet e shumta qe 
do te jap her pase here ne shtet kryesore te 
SH. B. A perpara bashkatdhetareve tane. 
Nga cili vend i Shqiperise eshte Artan 
Kola?

Kam lindur ne Tirane por Origjina ime es-
hte nga Oroshi i Mirdites, per te cilen jam 
shume Krenar, ju e dini se nga Mirdita e ka 

Origjinen SheneTereza, nga Mirdita eshte 
Ate Gjergj Fishta, nga Mirdita eshte Marin 
Barleti qe shkroi Historin e Skenderbeut 
e tjer. Meqenese po flasim per muziken 
nga Mirdita eshte kengetari i paharruar i 
Muzikes Popullore Shkodrane i madhi Bik 
Ndoja, e shume e shume patriot e artiste 
qe kombit te tyre shqiptar i dhane aqe 
shume. 
Gjuha shkon ku dhemb dhembi thote nje 
fjal e urte popullore shqiptare.  A’ e lexoni 
Gazeten ‘’Malesia’’? 
Nese nuk do ishte keshtu une nuk do 
pranoja qe te jape interviste per kte Gazet, 
te cilen sapo kam ardhur ketu ne SH. B. A.  
E kam marre,  dhe e kam pare ne shume 
vende dhe ne duart jo vetem te Malesoreve 
por edhe te shume Shqiptareve, jo vetem 
sa i takon opinionit time pore, edhe te tjer-
eve jo te paket jan ata qe thone se eshte 
Gazeta me e mire Shqiptare qe botohet 
ne SH. B. A. 
Artan Kola faleminderit dhe suksese ne 
te ardhmen edhe ketu ne SH. B. A ashtu 
sic keni patur ne Shqiperi,  dhe ne mjafte 
vende te botes ku jetojne Shqiptaret,  
jo vetem te Shqiperise por te te gjithe 
Ballkanit. Faleminderit ju,  dhe suksese 
ne pergjithesi dhe Gazetes ‘’Malesia’’ne 
vecanti. 

Intervistoi Vasel Gilaj
New York                
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Realisht  çfarë do duhej të  priste, 
është shumë  më shumë! Problemet  
e Luginës së Preshevës, janë ekzis-

tenciale, si askund në  Europë! Fillimisht  
problemet  e  Kosovës Lindore, janë  nga: 
statusi politik i saj, pasuar nga   problemet  
politike, të sigurisë, arsimore, drejtësi-gjy-
qësi, ekonomike, historiko-kulturore,  etj
Marrëveshja e Paqës së Konçulit e vitit 
2001, premtonte  zgjedhjen  e statusit 
politik të Luginës së Preshevës përmes 
dialogut- edhe pas 16 vitesh  asgjë nuk ka!
Derisa minoriteti i serbëve të Kosovës, në 
përqindje të parëndësishme, sipas  kon-

ventave dhe protokoleve  Europiane dhe 
Ndërkombtare, nuk u garantohet  asnjë e 
drejtë  më shumë sesa  minoriteteve  tjera, 
privilegjohen dhe  u garantohen  shumë  
më shumë të  drejta sesa çdo pakice tjetër 
në Europë! Sikur të  zgjedhej  statusi 
politik i Luginës së Preshevës,  të  gjitha  
problemet  e më pasme do zgjedheshin 
automatikisht!
Problemet  politike, pas çështjes së sta-
tusit politik,  kruciale për  ne Shqipëtarët 
e  Luginës së Preshevës, radhiten një varg 
si: mospërfaqësimi real në   nivel lokal e 
veçmas në nivel  qendrorë( edhe pse çdon-

jëri  Shqiptarë i Luginës jemi për Bashkim  
me  Kosovën!  Përfaqësimi në nivel lokal 
bëhet nga klane politike që kanë interes 
më shumë  vetëpunësimin dhe punësimin 
nepotik e politik sesa interesin e qytetarve 
që përfaqësojnë,  derisa në nivel qendror 
përfaqësohemi nga  “Rrahman Morinët” e 
Luginës. Për fat të mirë në  Iliridë,  bash-
kimi i partive politke Shqiptare ka ndod-
hur tashmë, e njejta  gjë do duhej  apliku 
edhe  në  Luginë); implikimi i Serbisë në  
përzgjedhjen e  politikanve Shqiptarë 
dhe në politik-bërjen  e tyre( në të gjitha 
zgjedhjet  lokale dhe  republikane, shteti 

Realiteti në 
Luginën e Preshevës 

në vitin 2017 
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serbë, ka influence dhe përkrah madje në 
ca raste edhe më hapur parti të caktuara 
politike); nepotizmi dhe korrupsioni( në 
vazhdimsi është sinonim i partive politike 
dhe politikanve të Luginës së Preshevës, 
kjo duket që i intereson edhe Serbisë për 
të dëmtu kauzën Kombtare të Shqip-
tarve të Luginës së Preshevës); heshtja  
e politikës së terrorit të Serbisë dhe  për 
zgjedhjen e  statusit politik të Luginës( 
si në nivelin lokal e mos të flasim më  për 

ata pak politikan që  vetëquhen  Shqip-
tar në nivelin  republikan, që më shumë  
dëmshëm  ndikuan duke  heshtur, fshehur, 
minimizu  terrorin  e shtetit kolonialist 
të  Serbisë kundër  Luginës, për më keq 
pos fjalimeve nëpër fushata politike pa-
triotike-patetike e hipokrite zgjedhjen  e 
statusit politik të Luginës  e harruan); mos 
krijimi i Qëndrimit të  Bashkuar Kombtar 
të Shqiptarve të Luginës, përball Serbisë 
dhe drejt  zgjedhjes së Statusit politik të 
Luginës( detyrë të cilën do duhej ta  bënte 
Këshilli Kombtar Shqiptar)! etj. 
Problemet  në siguri, si: bastisje dhe kon-
trolle si formë  e terrorit shtetror; vrasje 
politike dhe vrasje  fëmijësh; tentim-vrasje 
dhe vrasje të disa ish-pjestarve të UÇPMB-
së; marrja në  biseda informative dhe 
përndjekja sidomos  e disa ish-pjestarve 
të UÇPMB-së; djegëje të shtëpive të disa 
ish-pjestarve të UÇPMB-së; përzgjedhja e 
multiçetnikve nga  Serbia dhe njerëz të Ser-
bisë, e që nuk i shërbejnë aspak interesit të 
qytetarve Shqiptar( të ashtuquajtur  polic 
multietnik); prezenca enorme e forcave 
militare e  paramilitare të Serbisë  e veçmas 
edhe të  atyre  që janë të  dyshuara për  
krime  lufte kundër  Shqiptarve; inskenime 

aktesh kriminale dhe terroriste( minave); 
ndalimi i lëvizjeve  të  qytatarve nëpër vend-
banime,  nën arsyetimin  e zonave kufitare; 
dëbimi-spastrimi  etnik në forma edhe më 
perfide e ca herë edhe  me brutalitet; dirig-
jimin e  grupeve huligane( që realisht ishin 
pjestarë të  xhandarmërisë), për të vandal-
izu pronat dhe shtëpit e  Shqiptarve; etj
Problemet  në arsim, të mediatizuara sido-
mos: çështja e abetareve dhe e  librave të  
ardhur nga Kosova; çështja e diplomave të  
Republikës së Kosovës; çështja e  mësim-
it-besimit fetar në shkollë( që më shumë 
shtyhet nga  Serbia); politizimi i personelit 
mësimor dhe përzgjedhja në bazë  prefer-
encash e referencash politike; mos lejimi 
i hapjes së Universitetit  të pavarur të 
Luginës; etj.
Problemet  në drejtësi-gjyqësi: arrestime 
burgosje dhe dënime politike si formë e 
terrorit shtetror; arrestime kinse për krime 
lufte të ish-pjestarve të UÇK-së; heqje nga 
regjistrat civil të  qytetarve  Shqiptar të 
Luginës; mohimi i gjuhës shqipe në insti-
tucionet  e  shtetit kolonial të  Serbisë dhe 
në komunikimet  me to; përfaqësimi joreal 
në  prokurori dhe gjyqësi; bartja e gjykatës 
themelore nga  Presheva, për në Vrajë; 
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doganore për  eksport dhe import; etj
Problemet  historiko-kulturore: ndalimi 
i përdorimit të  Flamurit Kombtar dhe i 
festimit të  festave kombtare; tentimi për 
tjetërsim kombtar dhe fetar të  Shqiptarve 
të Luginës me forma dhe ndërhyrje  perfide 
të Serbisë; heqja e simboleve kombtare  
dhe  bustit të luftës së UÇPMB-së; etj
Këto  mbeten edhe  për vitin 2017, prob-
lemet  reale, të Shqiptarve të Luginës së 
Preshevës, që i trashëguam që  nga kohët  

e  vjetra, kur filloi pushtimi i  kësaj treve 
nga  armiqë të ndryshëm, të cilët vetëm 
u ndërruan- por asgjë s’dalluan mes vete. 
Këto probleme do na shoqërojnë derisa 
nuk  e zgjedhim njëherë e përgjithmonë  
Statusin politikë të Luginës!
      
Drita Jashari, absolvente në fakultetin 
juridik të Universitetit të Prishtinës  
Lendita Jashari, absolvente në fakultetin 
juridik të Universitetit të Prishtinës  

Luginës së Preshevës deri në vitin 
1912 ishin pjesë përbërëse e Vi-
lajetit të Kosovës (në periudhën 

1978-1912 Presheva ishte kaza e Sanx-
hakut të Prishtinës). Megjithatë, edhe 
pas pushtimit të Kosovës nga Serbia më 
1912, ata në të gjitha rrafshet ishin dhe 
mbetën pjesë e një tërësie me popullatën 
shqiptare të Kosovës dhe të Maqedo-
nisë, duke i ndarë vetëm një vijë admin-
istrative-politike. Territoret shqiptare 
të tri komunave Medvegjë, Bujanoc, 
Preshevë bëjnë pjesë në tërësitë e mëdha 
etno-gjeografike ku përfshihen dhe ra-
jonet e Gallapit dhe të Karadakut, e 
bashkë me to të tërë Kosovës të lidhur 
me Luginën e Kumanovës-Shkupit dhe 
zonën e Karadakut që sot ndodhen në 
Maqedoni. Midis dy luftërave botërore, 
bashkë me disa pjesë të Kosovës dhe 
gjithë Maqedoninë aktuale, Lugina e 
sotme e Preshëvës i takonte Banovinës 
së Vardarit. Ndërkaq, gjatë Luftës II 
Botërore Lugina ishte zonë okupuese 
bullgare dhe pas kapitulimit të Bull-
garisë më 8 shtator 1944, shqiptarët jo 
vetëm të Luginës, por edhe të territoreve 
të tjera etnike përreth, e ruajtën kufi-
rin në vijën hekurudhore të hapësirës 
së sotme të komunës së Bujanocit dhe 
Preshevës. Kufizohet në vijën hekurud-

drejtësia selektive-kriminale siç ishte edhe 
në kohën  e  Millosheviqit; etj
Problemet  në ekonomike, janë: varfëria 
enorme; mungesa e çdo mbështetje fi-
nanciare( edhe pse shumica e Shqiptarve 
as nuk do e  pranonin!); pengesat në kufi 
me  Maqedoni dhe Kosovë;  ngulfatja me  
produkte kryesisht bujqësore dhe blegto-
riale nga  pjesët tjera të Serbisë; pengimi i 
çdo iniciative për hapje ndërmarrjesh-fab-
rikash  nga banorët lokal; tarifa të larta 

Historia e 
Luginës 
së Preshevës

hore Beograd-Shkup, por e kapërcen 
hekurudhën dhe përfshin edhe këto 12 
vendbanime shqiptare: Samolica, Ne-
goci, Bilaçi, Bukuroca, Bushtrani, Lera-
ni, Zhunica, Gerajt, Strezoci, Çukarka, 
Golimidolli dhe Bugarina, me resurse 
relativisht të mira natyrore. Me Kushte-
tutën e Serbisë të 17 janarit 1947 dhe 
pastaj me ligjet e aktet e tjera juridike 
fshatrat e Karadakut – Stanec, Sefer, 
Caravajkë, Peçenë, Maxhere, Depcë dhe 
Ranatoc (sot në kuadër të komunës së 
Preshevës), që atëherë ishin në kuadër 
të rrethit të Gjilanit, kaluan në Serbi. 
Edhe fshatrat Konçul dhe Dobrosin (sot 
brenda komunës së Bujanocit) në vitet 
1946-1948 ishin me Ranillug të Kosovës, 
sikundër që edhe fshatrat Zarbincë dhe 

Pribovc (sot në kuadër të komunës së 
Bujanocit) në vitet 1947-1949 ishin pjesë 
e Kosovës. [3] Lugina e Preshevës si 
tërësi shtrihet në një territor prej afro 
1.250 km², në të cilin jeton një popullatë 
shqiptare rezidenciale prej rreth 100.000 
banorëve, që aktualisht përbëjnë rreth 
80% të popullsisë së përgjithshme rezi-
denciale të rajonit. Nga 136 vendbanime, 
sa ka ky territor, popullata shqiptare 
shtrihet në 64 sish të tipit rural dhe në 
tri qendra të karakterit urban (Preshe-
va,Bujanoci dhe Medvegja, si seli komu-
nale). Shqiptarët me shumicë absolute 
jetojnë në 41 vendbanime. Përveç selive 
komunale, edhe disa vendbanime rurale 
janë të përziera në pikëpamje etnike, ku 
dominojnë shqiptarët.
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Duke ecur ne varrezat e Shqip-
tareve,te rene ne betejen e Canaka-
las se Turqise ne vitin 1915,ne 

guret e te cileve mund te lexosh edhe 
emerat e qyteteve nga kan ardhur te 
renet.Si Manastiri,Shkupi,Prizereni, Ku-
manova,Vlora,Peja,Presheva,Elbasani,G-
jakova e tjer.Vertet qe mund te thirret dhe 
quhet Canakalaja e Shqiptareve.Historia 
dhe Kultura shqiptare sa eshte e pasur,aqe 
eshte edhe e dhimbshme dhe tragjike 
Duke pare mbishkrimin e varreve arrihet 
ne konstatimin se kjo Betej,eshte edhe 
e shqiptareve dhe qe kane qene perballe 
aleances luftarake te Antantes,e cila per-
behej nga shtete si Anglia,Australia,Zelan-
da e Re dhe Franca.
Fatekeqesisht deri tani Historografia - 
Shqiptare kete betej e ka lene ne harresE 
te plote,edhe pse kjo ngjarje ka bere qe 

mijera shqiptar ti pergjigjen thirrjes se 
Turqise,duke shkuar per te luftuar per 
mbrojtjen e saj dhe konkretisht ne betejen 
e Canakalas. Edhe 102 vite pas kesaj beteje 
ne Canakala ende mund te nuhasesh eren 
e barotit,dhe mund te degjosh krismat e 
armeve,edhe sot e gjithe Artileria e armeve 
te perdorura nga Ushtria Turke,dhe qe 
aso kohe ende ishte Perandori vazhdojne 
te ekspozohen por tani si Atraksion e Ek-
sponat Turistik.
Kjo beteje ishte nje nder betejat me te 
pergjakshme te Lufte se Pare Boterore,e 
zhvilluar nga 24 – Prilli 1915 e deri me 8 
Gusht po te vitit 1915.Ne fillim te shek.V 
para eres sone.Leka i Madh filloi fushat-
en pushtuese prej vitit 334 po para eres 
sone,keto vise i pushtuan Romaket ne 
shek II gjithnje para eres sone. Me vone 
Sulltan Mehmeti i II (Fatiu) ne shek.XV 
themeloi qytetin e Canakalas.Ne shekul-
lin e kaluar dhe konkretisht ne vitin 1915 
Mustafa Qemal Ataturku,Komandant i Di-
vizionit te XIX te armates se Turqise arriti 
nje fitore te shkelqyer kunder anetareve te 
Antantes,ngushtica e Dardaneleve e ndan 
Evropen prej Azize se Vogel,dhe kur didet 
se ka nje histori mijera vjecare te mbushur 
me mite e legjenda,ne ate rajon gjendet 
edhe Troja Legjendare.Beteja e Canakalas 
ne mes dy ushtrive jo te barabarta ne num-
er si dhe ne armatim.Dhe ku perballe njera 
– tjetres,ishin vene Aleanca e Antantes e
perber nga Anglia,Franca,Australia,Zelan-
da e Re e tjer,dhe nga ana tjeter Divizioni 
i XIX i ushtrise Turke. i perber Kryesisht 
nga Shqiptar te Rumelis dhe nga Turqe 

nen komanden e shqiptarit.Mustafa Qe-
mal Ataturk.Ngjarje kjo e cila ne vitin 1915 
plazhet e Galiopolit te Turqise i ktheu ne 
katastrofen me te madhe te Luftes se pare 
Boterore.
Ende sipas historianeve shtrohet pyetja se 
si ka mundesi, qe shqiptaret kane marre 
pjes masivisht ne kete lufte,dhe konk-
retisht ne betejen e Canakalas.Dhe ne nje 
moment kur pase luftes se pare Ballkanike
Turqia i kishte humbur te gjitha kto troje, 
qe deri ateher ishin ne kuader te Perendo-
ris Osmane.
Faktet jan kokforte,sepse para luftes se par 
Ballkanike teritoret e Maqedonis se sotme 
te Kosoves te Sanxhakut e tjer,kishin hyre 
ne kuader te Mbreteris Serbo – Malazeze.
Serbet filluan presionin e madhe per 
shpernguljen e Shqiptareve nga Trojet e 
tyre.Nderkohe qe nje pjes e madhe e pop-
ullesise Shqiptare u vra,sipas statistikave 
zyrtare 120 – 150  mije Shqiptar u vrane.
Nga Serbo – Malazezet.Ndersa pjesa tjeter 
u shperngul ne drejtim te Turqise.Gjithsesi 
mbetet ende enigme se si ka mundesi dhe 
se si e pse Shqiptaret shkuan aqe large me 
mijera kilometra,dhe per te mbrojtur nje 
shtet tjeter,per te cilin dhane edhe jeten.
Historianet thone se nje nga arsyet, ka 
qene mobilizimi me dhune i shqiptareve 
nga Serbet,per te luftuar perkrah ushtrise 
Serbe.Me fillimin e luftes se I Boterore 
ushtria serbe per ti’u kunderven ushtrise 
Austro – Hungareze dhe asaj Gjermane 
mobilizoi Shqiptaret me dhune dhe i ven-
dosi ne vijen e pare,te frontit qe te shkojne 
mish per top,me qellim qe te perballojne 

Çanakala, beteja ku 
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sulmin Gjerman,dhe njekohesisht te li-
kujdoje shqiptaret ne lufte me Austro 
– Hungarine.Shperngulja ka filluar ne 
Tetor te vitit 1912 ku pjesa me e madhe e 
popullesis shqiptare u vendos ne Anadoll 
dhe Azine e Vogel,sepse austro – hungaria 
ne fillim te luftes se pare boterore i shpalli 
lufte Serbise,nderkohe qe Serbia shpall 
mobilizimin e pergjithshem.
Shqiptaret per t’iu kunderven mobilizimit 
ne rradhet e ushtrise serbe,u shperngulen 
drejt Turqise.
Nga tetori i vitit 1912 e deri ne fund te vitit 
1915 rreth 500.000 shqiptare shkuan dhe 
u vendosen ne Turqi.Historianet Turqe 
thone se shqiptaret kan luftuar krah – 
perkrah me ushtaret Turqe ne betejen e 
Canakalas,turqit thone se eshte shume 
interresante ,se si ka mundesi qe pase 
tratativave te shqiptareve te vitit 1910 – 
1911 – 1912 per tu ndare nga perandoria, 
vetem tre vjet me vone,shqiptaret pra ne 
vitin 1915 shkuan per te shpetuar Turqine.
Dhe te habitur nga ky fakt serish turqit 
thone se shqiptaret erdhen symbyllur,per 
te mbrojtur turqine,nga e cila ishin ndare 
ne vitin 1912.
C’ ka do te thote se faktoret e brendeshem-
,dhe te jashtem per Pavaresin e Shqiperise 
gjithnje sipas historianeve turqe nuk jene 
real.Sipas historianeve shqiptare aso kohe 
shqiptaret kishin vetem nje alternative ose 
mobilizimin ne ushtrin Serbe ose vdekjen.
Pikerisht ne kete kohe filloi edhe lufta e 
Canakalas dhe shqiptaret menduan se es-

hte me mire,te shkojne ne nje vend tjeter, 
e te luftojne
per liri, se sa te vdesin per shtetin Serbe.
Ne keto kushte me mijera shqiptar iu perg-
jigjen ftese se Sulltanit per te mbrojtur 
teritoret Turke.dhe vecanarisht ne betejen 
e Canakalas.
Ne betejen e Canakalas jane vrar 503.000 
luftetare.253.000 te vrare nga radhet e 
Aleances se Antantes.
Dhe 250.000 te vrare nga radhet e Ushtrise 
Osmane.ne mese te cileve kan mbetur te 
vrare 25.000 Shqiptare.Nderkohe qe te 
mobilizuar ne radhet e ushtrise Turke kane 
qene 35.000 Shqiptare.
Pjesa me e madhe e te cileve jan vrare,sipas 
historianeve Turqe roli i shqiptareve ne 

betejen dhe fitoren Turke te Canakalas, 
ka qene shume i rendesishem,turqit pra 
historianet e tyre ,thone se ne, me shqip-
taret kemi nje histori te perbashket 500 
vjecare.Nderkohe qe sipas tyre,shperthimi 
i kryengritjeve shqiptare,ne vitet 1910 – 
1912 kunder Turqise ka ardhur si shkak i 
dy ceshtjeve te cilat turqit thone se jane.  
E para Administrimi i keq,qe kan zhvilluar 
Administratat e ndryshme,dhe arsyeja e 
dyte ka qene se Anetaret e Partise se Pro-
gresit,kane keqinformuar disa veprimtare 
shqiptare, te cilet kane nisur kryengrit-
jet,c’ka me se shumti thone turqit mund 
te quhet edhe si problem i brendeshem i 
shqiptareve.
Padyshim se nje role shume te rendesish-
em ne thirrjen e shqiptareve,per te luftuar 
ne mbrojtjen e Turqise,ka luajtur edhe 
komandanti i divizionit te XIX.i ushtrise 
Turke, Mustafa Qemal Atataturk i cili 
eshte me origjin shqiptare.Pasi Babai i tij, 
eshte nga Stebleva e Peshkopise.Babai i 
Ataturkut ka qene tregtar i njohur i ko-
hes,dhe qe ne rinin e tij eshte vendosur ne 
Selanik te Greqis,vende ku ka lindur edhe
Mustafa Qemal Ataturk.pikerisht ne vitin 
1881.
Babai i Ataturkut vdes ne moshe relativ-
isht te re, dhe nena e tij martohet me nje 
Turk,c’ka ben qe ata te vendosen ne Tur-
qi.Ne moshen 12 vjecare Atataturk lene 
shkollen fetare dhe vazhdon ate ushtarake.
Ku edhe spikat si komandant , duke u bere 
me pase edhe Udheheqesi Themeluesi e 
Drejtuesi i Turqise ‘’Moderne’’.C’ka ka 
bere qe te quhet edhe Ati i Kombit Turk.
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